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Title : A comparison between Narrative counselling and playtherapy 
with sand. 

The recenr emergence of the postr~~odem discourse has led to the creation of a 
multitude of new approaches to counselling, amongst which one of the most 
current is the narrative approach, developed by Michael White. This approach to 
therapy has gained hemendous popularity during the past decade. 

The researcher was interested in the possibilities of a combination of narrative 
therapy with another system of therapy known as playtherapy with sand. In this 
method, therapy is carried out by means of a process where a client is 
encouraged to create a miniature representation of his world and his problems in 
a sandhay, using miniature objects that are representative of various life elements. 

Like Narrative coumelling the playtherapist also works with the clients' stories 
The client builds his story in the sand, rather than making use of words. 

The researcher felt that these two forms of therapy might have a lot in common, 
and set out to explore the similarities and potential for co-operation between these 
two therapeutic modalities. The origins, basic assumptions, and methodologies of 
Narrative therapy and playtherapy with sand are discussed, followed by an in 
depth examination of the correspondences between these two systems. 

The researcher asks questions about the possibilities of a creative way of entering 
into discussion with the client from a narrative perspective - using playtherapy 
with sand to support the process, or even playtherapy with sand, to be supported 
by Narrative therapy. 
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OR'iENTASIE TOT DIE NAVORSING 

1.1 Inleiding 

Hierdle hoofituk is daarop gemik om die hoofdoel van hierdie navorsingstuk uiteen te sit. Die 

hoofstuk begin deur die pmbleemstelling uiteen te sit en bespreek die doelwit van hierdie skrip- 

sie. Die metode van ondersoek wat gevolg word om hierdie doelwitte te bereik word vewolgens 

bespreek. Die afdeling word gewlg deur 'n kort uiteensetting van die struktuur en formaat van 

hierdie werkstuk. Laastens is daar 'n omskqwing van belangrike begrippe waarvan kennis ge- 

neem moet word. 

1.2 Die probleemstelling 

Narratiewe berading het nuwe ides  in die beradingswSreld ingebring, tot so 'n mate dat bera- 

ding 'n nuwe righng ingeslaan het. Die veld van berading is dramaties beinvloed deur dle 

teoretiese veranderinge na die postmoderne era. In die Narratiewe diskoers word die sisteem en 

kubemetiese p d g m a s  uitgedaag en verskafdlt 'n dtematiewe perspektief oor die ontstaan en 

hantering van pmbleme (Sod & Kottler, 1996:123). 

Narratiewe berading fokus daarop dat die klient nie die probleem is nie; dleprobleem is die pm- 

bleem (Freedman & Combs, 1996:16). Die Narratiewe beradingswyse werk nie net met die 

kli-t se probleem nie, maar ook met die kliEnt se stone. Epston (1998:ll) asook Winslade en 

Smith (1997:165) meen dat die mens 'n behoefte het om betekenis uit sy ewarings en lewe te 

verkry, en daarom rangskik hy sy ervarings in volgorde van tyd om 'n betekenisvolle narratief 



of storie te vorm. Die berader wat vanuit dte Nmtiewe benadenng werk, beweeg dan in die nar- 

ratief of storie om die kliwt te probeer verstaan. 

Die klient kan binne die Narratiewe werkswyse van metafore gebmik maak om bomself uit te 

druk (Freedman & Combs, 1996:8). Deur die gebruik van metafore kan die kliht &and tussen 

hom en die pmbleem in sy lewe v e r b ,  wat gepaardgaan met die proses van ekstemalisenng in 

die Narratiewe benadering (Muller & Van Niekerk, 2001:200). 'n Verdere metode van die 

Narratiewe benadering om ekstemalisering te versterk is om die klient te vra om sy storie 'n 

naam te gee (Nicholson, 1995:24). 

Spelbending met sand is 'n unieke beradingsmetode wat werk deur 'n onbewustelike en 

natuurlike proses. Carmichael (1994:l) beskryf spelberading met sand as 'n vorm van berading 

waarin die klibt kan uiting gee am die d re ld  waarin hy leef. Die berader kry die geleentheid 

om 'n "in die skoene van die klient9'- ervaring te beleef deur hul reis saam (Ryce-Menuhin, 

l992:ll). 

Dew van Spelberading met sand gebmik te maak word die klient die geleentbeid gegee om sy 

storie in die sand uit te bou (Weinrib, 1983:81). Deurdat dam met die storie in die sand gewerk 

word, kry die klient al3and tussen die stone en die persoon, wat ook ekstemalise~g impliseer 

(Cunningham, 2001:3). Die storie van die kliat  kan 'n naam gegee word (Homeyer & Sweeney, 

1998:81). Hierdie 'haamgee" gee die berader 'n idee van hoe die kliEnt homself mag sien. 

Die studie kan 'n bydra lewer tot die werkswyse van spelberading met sand, asook Narratiewe 

berading, wat venyk kan word deur die unieke wyse van kommunikasie tussen die klient en die 

berader deur middel van sy w6reld in die sand. Die studie kan verder bydraes lewer tot die be- 

kamping van misverstande tussen berader en klibt  deurdat dit die kwaliteit van kommunikasie 

tussen die berader en klient verbeter. 

Die navorser voel dat daar baie ooreenkomste tussen Narratiewe berading en Spelberading met 

sand is en wonder oor moontlike samewerking tussen hierdie twee wyses van berading. Die oor- 

eenkomste tussen dte twee werkswyses is egter nog nie ondersoek nie, en daarom sien die 

navorser 'n gaping wat binne die navorsingsmilieu bestaan. 



1.3 Die doelstelling 

Die Narratiewe beradingswyse spruit voort uit die postmodeme denkrigting. In hierdie wyse van 

beradmg word daar gekyk na hoe die storie van die klient lyk en word van verbale of nieverbale 

kommunikasie gebmik gemaak om h e  storie van die klient oor te dra In die klient se soeke na 

antwoorde op sy pmbleem vertel by dan sy storie aan die berader. Hoewel daar verskillende 

prosesse is wat in die narratiewe beradingswyse voorkom, wat later meer aandag sal geniet, word 

die oplossings van die klient se probleme gevind dew van onder andere 'n nie-dmktiewe 

werkswyse gebmik gemaak. 

Die nie-direktiewe werkswyse kom ook voor in spelberading met sand, asook die gee van 'n 

naam aan die klient se storie. Die kliat  kry geleentheid om sy wereld in die sand te bou. So 

word daar op 'n visuele vlak tussen die berader en die klient gekommunikeer. Die berader kan 

meer uitvind oor &e storie van die klient en uiteindelik beter verstaan wat verskillende objekte 

(of miniatuur-objekte, wat in hoofstuk 4 aan die orde kom) beteken, om te verhoed dat die bera- 

der aannarnes maak. 

Baie vorme van spelberading met sand word onder andere gebmik in persoonsgesentreerde 

terapie (Guemey, 2000:4), transaksionele analise (Coming, 1998:342), gestalt-terapie (Oak- 

lander, 2000:32) en Jungiaanse sandspelterapie (Carmichael, 1994:l; Hegeman, 2001:l). 

Vir &e doel van h iede  studie word daar hoofsaaklik venvys na vorme van Jungiaanse sandspel- 

terapie wat tydens hierdie studie bekend sal staan as spelberading met sand. 

Die doel van hierdie studie is nie om spelterapie met sand te doen of in 'n terapeutiese pmses 

met kliente betmkke te raak nie. Die navorser is deeglik bewus van die feit dat sy nie by die 

proses van spelberading met sand as psigoterapie betmkke mag raak nie. Die doe1 van die studie 

is om die twee prosesse van Narratiewe berading en spelberading met sand teoreties met mekaar 

te vergelyk. Die navorser wil die ooreenkomste tussen die twee beradingswyses uitlig. So ver 

die navorser se kennis strek is daar nog nie so 'n studie gedoen nie. 



Is dit moontlik dat Narratiewe berading 'n bydrae kan lewer tot spelberading met sand, en dat 

spelberadmg met sand op sy beurt 'n bydrae kan lewer tot &e Narratiewe berading? 

Die navorser se doe1 met hierdie navosingswerk is om 'n vergebkende studie tussen Narratiewe 

berading en spelbcrading met sand te doen om sodoende die moontlikhede van sarnewerking te 

ondersoek. 

1.4 Die metode van ondersoek 

Die keuse vir die navorsing val op die Narratiewe metafoor (White & Epston, 1990) as basis. Die 

invalshoek vir die navorsing is vanuit 'n sosiaal-konsbuktivistiese benadering wat aansluit by die 

postmodemistiese denkrigtmg. 

Die navorser kies om die kwalitatiewe benadering te volg vir hierdie navorsing. Die kwalitatiewe 

benadering behels 'n dwamit-ontleding waar die navorser gebeurtenisse rondom 'n bepaalde 

tyd en konteks pmbeer verstaan en in diepte bespreek @char& & Bergin, 1997:332). 

Van Heerden (1999) meen dat kwalitatiewe navorsing: 

a) beskrywend en postmodemisties is, 

b) die geheel van 'n saak beskou, 

c) nuwe tad en betekenis konstrueer, 

e) se betmubaarheid van die navorsing atbang, 

f) se op bes-ng val, en 

g) navorsers het wat wil verstaan. 



Die navorser maak van 'n kwalitatiewe-vergelykende studie gebruik om die navorsing te doen 

en die kombinasie van Narratiewe berading en spelberadmg met sand te ondersoek. 'n Litera- 

tuurstudie is gebruik om die data te versamel wat die navorser no&g het vir die navorsingstuk. 

Hierdeur kan die navorser soveel inligting moontlik versamel oor wat alreeds oor die Narratiewe 

beradingswyse en spelberading met sand nagevors is en die vergelyking tussen die twee werks- 

wyses te kan tref 

Die inligting vervat in hierdie studie sal soos volg aangebied word : 

Hoofstuk 2 konsentreer op die epistemologiese perspektiewe met die onderskeie diskoerse wat 

in hierdie skripsie van toepassing is. 

Hoofstuk 3 bevat die bespreking van die Narratiewe metafoor en die Narratiewe benadering, 

asook berading binne hierdie denkrigting. 

Hoofstuk 4 stel Spelberading met sand bekend en kyk hoe dit tot stand gekom het. Die ml van 

die berader word bespreek en daar word gekyk na die beradingsproses in hierdie benadering. 

Hoofstuk 5 gee aandag aan die navorsingsmetodologie wat in hierdie werkstuk van toepassing 

is. 

Hoofstuk 6 fokus op die vergelyking wat gemaak word tussen Narratiewe berading en Spelbe- 

rading met sand en kyk ook na die moontlikheid van samewerking tussen hierdie twee 

werkswyses. 

Hoofstuk 7 bevat die samevatting, wat 'n opsomming verskaf oor die navorsing wat in hierdie 

werkstuk gedoen is. Die navorser kyk na moontlike verdere studies wat gedoen kan word, amok 

moontlike tekortkominge in hierdie studie. 



Die bibliografie word in die haste hoofstuk gegee. 

1.6 Omskrywing van begrippe 

Vir die doel van hierdie nawrsing is dit nodig om die volgende begrippe te omsklyf soos dit in 

die navorsing verstaan sal word. 

1.6.1 Diskoers 

Lowe (1991 :45) verskaf die volgende definisie vir die begrip "diskoers": 

"It is used to indicate a public process of conversation through which meanings are 

constituted. It refers to systematic and institutionalized ways of qeaking, writing or 

otherwise making sense through the use of language." 

'n Diskoers vorm en behvloed die mens se keuse van watter Iewensgebeure hy in sy storie gaan 

insluit en watter nie. 

"A discourse is a set of more or less coherent stories or statements about the way the world 

should be. " (Monk ef 11997:35) 

1.6.2 NarrntifBtorie 

White en Epston (1990:9) se siening van die konstruk "narratiefktorie" is: 

"a unit of meaning hat provides a frame for lived experience. " 

Mair (1988:127) gee 'n beskrywing van die rol wat stoneslnmtief sped in mense se lewe: 

"Stories inform lfe. Drey hold us together and keep us qart. We inhabit the great stories 

of our culture. We live through stories. We are lived by the stories of our race and 

place. " 



1.6.3 Spelberadng met sand 

Dora Kalff (1981 :viii) d die volgende oor Spelberadmg met sand: 

"In this protected situation, the analytical process progress towardr a union of opposites 

through the act ofplaying. I therefire gave this method the name 'SbndpIay '. " 

Daar is verskillende begrippe wat gebmik word wanneer dam van spelberading met sand gepraat 

word. Van Dyk (2000:l) verwys na die teorie van Margaret Lowenfeld en Dora Kalff wat die 

terme "spelberading met sand", "sandkas- terapie" en ook "w6reldtegniek" gebruik. Verdere 

benamings is &e van Hanna Bratt wat dit "sandkas-spel" noem. Goesta Harding het dit ems "de 

Erica- metode" genoem, en &t later verander na "die w6reldtoets". Janette Reed het daarna ver- 

wys as "sandmnder", "sandkas-spet" en "spelberading met sand. William Goodheart het ver- 

kies om van die "kreld van spelberading met sand" te praat, terwyl Lois Carey dit "Jungiaanse 

spelberading met sand" genoem het @e Domenico, 2001:2). 

Vir die doe1 van hierdie studie verkies die navorser om van die hegrip "spelberading met sand" 

gebruik te maak en so na 'n kombinasie van hierdie benamings van spelberading met sand te ver- 

wys. 

Pearson en Wilson (2001 :1) verduidelik wat spelberading met sand is: 

"'Sandplay is a hanclsan, expressiw counselling that has been in use for well o w r f f l  

years. It has been used with children, adolescents and adults in schools, hospitals, 

welfare agencies and private counselling practices. It forms a bridge between verbal 

therapy and the expressive therapies, combining elemen& ofboth." 

1.7 Samevatting 

In hierdie h o o h k  is die pmbleemstelling en die doelstelling van h i ede  studie uiteengesit. Die 

navorser het ook die vraag beantwoord mndom waiter navorsinewyse gevolg gaan word om 

hierdie studie se doelwit te kan bereik. 



Vewolgens word die twee beradingstegnieke, Narratiewe berading en spelberading met sand be- 

spreek, 'n vergelyking word getref en ooreenkomste uitgelig om so die moontlikheid van kombi- 

nasie van die twee werkswyses te ondersoek. Die navorser nooi d e  leser om in hierdie soektog te 

deel. 



EPISTEMOLOGIESE PERSPEKTIEWE 

2.1 Inleiding 

Om &e Narratiewe benadering te kan verstaan en te weet waaruit hierdie denkrigting ontwikkel 

het, is dit nodig om na d e  hndamente van hierdie benadering te kyk. 

Volgens KO& (1992:3-4) is epistemologie die wyse waarop die navorser tot kennis van die 

werklikheid kom. Die navorser verduidelik verskillende konsepte wat die grondslag van hierdie 

navorsing vorm en wat op hierdie werkstuk van toepassing is. 

Die grondslag van die Narratiewe benadering is gevorm uit die postmodemisme, wat uit die mo- 

demisme uitvloei. Daar word na modemisme, postmodernisme, sosiale konstruktivisme en die 

narratiewe denkrighng gekyk. 

Vervolgens word die modernisme kortliks bespreek as die mrloper van die postmodemistiese 

dskoers. 

2.2 Modernisme 

Anderson (1997:29) se interpretasie venvys na modernisme as 'n filosofiese, Westerse tradisie, 

'n era, 'n dskoers wat die mens as die middelpunt van die heelal sien. Hy s8 verder dat moder- 



nisme kennis beskou as subjektief waarneembaar en veranderlik, en dat dit universeel en kumu- 

latief is. Oorkoepelende en veralgemeenbare teori& ontwikkel vanuit h i e d e  kemis. Volgens 

Anderson (1997:30) is modemisme 'n eensydige diskoers waarin &e waarheid oorbeers en 

stabiliteit van hoe waarde geag word. 

Monk et (1997:304) verwys na modemisme as die tydperk van die rede waar die soeke na 

universele, wetenskaplike waarhede ander kemis domineer. Tydens hierdie tydperk is &e weten- 

skap ook beskou as die enigste metode om die mens te "behandel" (McNamee, 1996:120). 

Volgens Anderson (1997:31) lei hierdie benadenng tot beradiig dat die invloed van sosiale, 

ekonomiese, politieke en interpersoonlike faktore geignoreer word. Die modeme diskoers neem 

nie altyd die lewensomstandighede van die persoon in ag nie (Gergen, 1994:241). Berading ge- 

skied vanuit die oogpunt dat die berader die kemer is wat alles weet, en daar word standaarde en 

norme opgestel waaraan persone gemeet moet word (Sod & Kottler, 1996:124). Parry en Doan 

(1994:8) is van mening dat terapie hoofiaaklik deur die terapeut gelei word en dat &e klient se 

stem bedreig word. 

Modemisme ontlok kritiek by Freedman en Combs (1996:21), omdat die postmodemistiese 

siening die indruk wil skep dat dit wil help, maar dat dit mense steeds as objekte sien. Potgieter 

(2000:15) sluit hierby aan wanneer sy d dat die modemisme die mens sien as 'n masjien en die 

berader as 'n werktuigkundige wat herstelwerk op hier&e mens moet doen. 

Modemisme het dus tekortkominge in die benadering gehad en as reaksie hiemp ontwikkel die 

postmodeme diskoers. 

2.3 Postmodernisme 

Die postmodeme aanslag ontwikkel onder teoretici en navorsers as altematief nadat verskillende 

dissiplines &e sekerbeid en gebruike van modemisme begin bevraagteken het (Anderson, 

1997:34). Die wyse waarop psigoterapeute en beraders na mense se pmbleme kyk, het in die 

skuif van modemisme na postmodernisme drasties verander. 



Die volgende opsomming deur Anderson (1997:27) skep 'n klein idee van die verskille wat 

voorkom tussen postmodemisme en modemisme: 

"Die opkoms van 'n postmodemistiese narratief in d e  menslike wetenskq het die mo- 

demistiese perspektief uitgedaag oor hoe daar gekyk en gedink word oor die wsreld en 

ons ervaring daarvan. h Modemistiese perspektief meen At die kenner en kennis ona- 

fhanklik is, wat universele waarhede en objektiewe realiteit bevat. Hierteenoor verwys 

postmodemisme nie na 'n e m  nie, maar na 'n ophoudende teoretiese rigting: kennis 

word sosiaal gekonstmeer en gegenereer; kennis en die kenner is interajhanklik, met w- 

ronderstellings van interwrhoudnge van konteks, kultuur, taal, ervaring en begrip. 

Postmodemisme wrskaf altematiewe vir die talk modemisties gebaseerde aannames en 

tradisies van psigoterapeutiese teorie en prakfyke, asook pmbleme en simptome van 

disjhksies, tau1 as wrteenwoordiger, die terapeut as kenner en heler, die klient as h 

ajhanklike objek, die kennis van die selj; en die opweding van terapeute" (Anderson, 

1997:27). 

Freedman en Combs (1996:21-34) dui die verskil tussen modernisme en postmodemiteit soos 

volg aan: 

Die moderne diikoels 

1) Kategorisering en ettikettering 

van menslike gedrag. 

2) Luister na die persoon se narratief 

met die doe1 om dit te evalueer 

3) Fisieke wetenskappe is 'n belangrike 

metafoor. 

4) Feite is belangrik. 

5) Reels is belangrik en alle gedrag is 

meetbaar. 

6) Glo dat daar een universele waarheid 

is. 

Die aostmoderne diskoers 

1) Menslike gedrag word binne die 

konteks beskou. 

2) Luister na die persoon se 

narratief om dit te verstaan. 

3) Die geesteswetenskappe word 

as 'n meer bmikbare metafoor beskou 

4) Meer klem word gel8 op betekenis. 

5) Uitsonderings op die reds is ook 

belangrik. 

6) Gio dat daar nie een absolute 

waarheid kan wees nie. 

7) Fokus op die toepassing van spesifieke 7) Die uniekheid van elke mens 

behandelingstrategied. word erken. 



8) Vemlgemenings word gehandhaaf met 8) Daar word na die invloed van omgewing 

die besklywing van menslike gedrag. op menslike gedrag gekyk amok na die persoon 

se pmbleem 

9) Die berader is die kundige op 9) Die kliht is die kundige van 

gebied van menslike gedrag. sy eie gedrag en lewensverhaal. 

10) Dit werk metodologies om universele 10) Dit werk in terme van 

waarhede te ontdek. diversiteit. 

Sklywers wat wegbeweeg van gevestigde diskoerse en universele waarhede van modemisme is 

Demda (1978), Foucult (1972, 1980), Rorty (1979) en Wittgenstein (1961). Lotter (1995:37) 

meen dat die postmodeme diskoers gesien kan word as die gees van modemisme wat tot 

selfinsig gekom het, en die heilige idees van modemisme se fokus venvissel van die "argeologie 

van die psige" na die "argitektuurvan die kulturele landskap" Fyddon & Schreiner, 2000:9). 

Lyddon en Schreiner (2000:9) sien die konstruk "postmodemiteit" soos volg: 

"This appreciation for (and indeed, celebration on the complexity and diversity of 

human selves, realities, and ways of knowing perhqs most sufEciently defines the 

contemporary epochal perspective ofpostmodernism. " 

Lynch (1997: 11) se standpunt is: 

"Underpinning this theory is the assumption that there is no such thing as universal, 

objectiw knowledge and that this theory is an expression of the language, values and 

belie6 of the particular communities and contexts that I have lived within." 

"The postmodern argument is not against the various schools of therapy, only against 

their posture of authorative truth. Postmodemists believe that there are limits on the 

ability of human beings to measure and describe the universe in any precise, absolute, 

and universally applicable way. They differ fmm modernists in that exceptions interest 

them more than rules. They choose to look at specific, conte~ualized details more ojen 



than grand generalizations, difference rather than similarity. Postmodernists are 

concerned with meaning." 

Freedman en Combs (1996:22) glo dat dam beperkinge is op die mens se vermoi: om die heelal 

te meet en te besluyf volgens 'n absolute en universeel toepasbare manier. Hierdie siening is 

vanuit 'n postmodemistiese benadering wat meer Hem 1e op betekenis, in teenstelling met die 

modemistiese denkers wat met feite en reds gemoeid is. 

Volgens Lax (1996:69) konsentreer die postmodeme diskoers eerder op die dialoog, veelvuldige 

perspehewe, en word dam aandag gegee aan die proses eerder as aan doelwine. Uit O'Hanlon 

(1994:24) se artikel "The third wave" is dit duidelik te bespeur dat postmodemiteit gekant is teen 

etikenering van menslike gedrag. Hy sluyf: "Such static and generalized labels undermine 

everyone's belief in the possibility of change." 

Lax (1996:69) dui die verskil tussen modemisme en postmodemisme baie goed aan. Hy meen 

die mens moet eerder gesien word as 'n narratief wat ontplooi en nie as 'n geslote entiteit nie. 

Die lewensverhaal van &e klient is nie iets om te interpreteer nie, maar moet eerder gesien word 

as 'n proses wat ontwikkel. Die mens moet gesien word binne sy konteks, eerder as 'n geslote 

entiteit. 

In die ontplooiing van die epistemologiese perspektiewe is dit nodig om in 'n postmodemistiese 

paradigma te weet hoe die mens sy waarhede, mag en kennis konstrueer. Vewolgens kyk die 

navorser na sosiale konstruktivisme as uitvloeisel van &e postmodemisme. 

2.3.1 Sosink komtruktivisme 

Sosiale konstruhvisme fokus op sosiale pmsesse en die invloed van taal en kultuur. Volgens 

Hoffman (1996) word realiteit dew die samelewing gekonstrueer. Koke (1992:lO) som die 

sosiaal-konstruktivistiese posisie soos volg op: 

"Wetenskap en kennis, as die vrugte win wetenskaplihz arbeid, is dus in die taaldomein 

gelee en is as betekenis wat sosiaal in taal geskep word. Dir is nie weergowes van die 

werklikheid nie, maar eerder sosiale konstrukte oor die werklikheid. " 



Jacques Derrida (500s aangehaal in Freedman & Combs, 1996:29) s6 dat betekenis nie gedra 

word in 'n woord op sy eie nie, maar 'n woord in verhouding tot sy konteks, en geen twee 

kontekste kan presies dieselfde wees nie. Dus is die betekenis tussen woorde iets wat oor besluit 

word tussen twee of meer sprekers, of tussen 'n teks en 'n leser. 

Deur middel van taal word betekenis en begrip sosiaal gekonstrueer (Anderson & Goolishian, 

1996:29). Kennis, idees, konsepte en herinnering is produkte van sosiale interaksie en word be- 

middel deur taal (Anderson, 1997:41, Hoffman, 1996:8). Volgens Ferreira en Botha (1998:79), 

amok Anderson en Goolishian (1988:378) is taal nie noodwendig 'n weerspieding van dle 

werklikheid nie, maar deur tad kan ons werklikhede skep. Taal is nie net die m d u m  waarmee 

daar gekommunikeer word nie, die mens bestaan ook in taal. Die ontwikkeling van kennis en 

realiteit word deur Kotze (1992:66) gesien as "onderhandelde betekenisse" binne die domein van 

taal. 

Die sosiaal konstruktivistiese benadering venverp die bestaan van 'n objektiewe of enkele waar- 

heid (Monk -I., 1997:40). 

Hoffman (1996:2), na aanleiding van Gergen (1994), dui die verskil tussen die sosiale konstruk- 

siediskoers en konstruktivisme soos volg aan: die sosiale konstruksie-diskoers I5 meer klem op 

sosiale interpretasie asook die invloed van taal, familie en kultuur. Konstruktivisme, daarenteen, 

I5 weer meer Hem op 'n biologiese interpretasie van kognisie. 

Monk er a1 (1997:42) glo dat die totstandkoming van kite as objebewe waarhede asook 'n 

enkele waarheid wat uitgesonder word, enige ander alternatiewe kennis diskwalifiseer. Geen 

enkele perspektief word as beter of as 'n groter waarheid bo 'n ander aanvaar nie. So wil die na- 

vorser ook geen enkele waarheid aanhang of diskoers uitsonder nie, maar graag verskillende 

diskoerse van narratiewe berading ondersoek. 

Geen enkele perspektief word as die wadeid  beskou nie, daarom word elke teorie gesien as 'n 

antwoord, eerder as die antwwrd Monk &. (1 997:40) ondersteun hierdie idee: 



"Rather than taking knowledge as given, somewhere 'out there' to be discowred, we 

prefer to speak about dfferent knowledges andpreferred knowledges. " 

Freedman en Combs (1996:22) stel die volgende voor as verteenwoordigend van 'n postmo- 

deme, sosiaal-konstruktivistiese en narratiewe oogpunt: 

1. Realiteit word sosiaal gekonstrueer. 

2. Realiteit word gevorm deur taal. 

3. Realiteit is georganiseerd en word behou deur narratief. 

4. Daar is geen wesenlike waarheid nie. 

Die sosiaal-konstruktivistiese perspektief nooi 'n mens uit om die sosiale oorsprong van van- 

selkprekende aannames in ag te neem. Dit vestig dte aandag op die sosiale, morele, politiese en 

ekonomiese instellings en wat ons aannames en onderhouding van hierdie konstrukte oor die 

menslike natuur is (Gergen, 1985:267-268). 

Epston (1998:lO) se standpunt is dat die mens nooit direkte kennis van die d r e l d  kan h6 nie en 

dat ons realiteit gevorm word deur ervaring. Vanuit hierdie perspektief kom die navorser tot die 

gevolghekking dat ervaring die sleutel is tot ons k e ~ i s  van die Greld, maar dat dtt van mens tot 

mens mag verskil en daarom 'n subjektiewe realiteit is. 

Anderson (1997:41) meen dat sosiale interaksie asook sosiale dtaloog die betekenis vorm wat 

ons koppel aan voorwerpe, gebeure en die mense in ons lewe. Verskillende betekenisse kan ge- 

koppel word aan verskillende gebeurtenisse dew verskillende sosiale groepe. Hulle unieke bete- 

kenis reflekteer hul manier van lewe en hulle waardes (Gergen, 1991:119). Die lens waardeur 

die mens kyk om sy lewe te interpreteer word deur die konteks gevoxm (Potgieter, 2000:33). 

Die sosiale konstruksiediskoers ondersteun die idee dat oortuigings en idees bepaal word deur 

'n persoon se posisie in sy konteks. Met inagneming van die teoriee en perspektiewe tot dusver 

uiteengesit, word die leser gehelp om 'n idee te kry van wat narratiewe benaderings is. 



Noudat die sosiale konstruksie-diskoers aan die leser voorgestel is en daar beter verstaan kan 

word waaruit die voorlopers van die Narratiewe benadering bestaan, kan die Narratiewe bena- 

denng as uitvloeisel hiervan vervolgens bespreek word. 

2.3.2 Narratiewe bending 

Die Narratiewe benadering, waarvan die grootste verteenwoordigers moontlik Michael White en 

David Epston is, kyk na menslike realiteit met betrekking tot die realiteit van 'n storie of nar- 

ratief. 

'n Mens se lewe bestaan uit 'n magdom ewarings. Dit sluit gevoelens, aksies, gedagtes, gebeure 

en ervarings in. In 'n poging om op 'n punt te kom waar elke mens 'n weergawe van homself kan 

gee, asook van die mense rondom hom, is dit nodig om die fasette van ervarings in 'n narratief of 

stone te struktureer en te organiseer. 

In die mens se strewe om sin uit die lewe te maak rangskik die mens sy ervarings in volgorde 

van tyd. Die ervarings of gebeure word ook chronologies gerangskik om dit wat in die verlede 

was, en die hede, en ook dit wat vir die toekoms voorspel is te verbind, sodat die persoon 'n 

weergawe hiervan kan ontwikkel. Daar kan na hierdie weergawe as 'n storie of narratief verwys 

word (White & Epston, 1990:lO-11; Bergmann, 1999:3-4; Monk &., 1997:42). 

'n Aanname van die narratiewe teorie is dat alle lewensewarings nie kan inpas in ons self- 

narratief nie. Daar is altyd sekere aspekte van ons ewarings wat nie geakkommodeer word in ons 

self-stones nie. HIe~~ lgenS  beweer Bruner (1986x143): 

"Narrative sfruciures organize and give meaning to experience, but there are always 

feelings and lived experience, notfully encompassed by the clominant story. '" 

Freedman en Combs (1996:30) is van mening dat daardie ervarings wat nie betekenis het volgens 

ons dominante storie nie, bloot uitgelaat en later heeltemal vergeet word. Die persoon wat vir 

bending kom, se storie sluit dus detail in wat nog nie verken is nie. 'n Narratiewe bender kan 

dan met die regte vrae die persoon van hulp wees in die "ontginning" van bierdie "onvertelde" 

stories wat kan bydratot die persoon se nuwe, herskryfde storie. 



In hierdie hoofstuk is daar net kortliks 'n inleiding oor narratiewe berading gegee. 'n Meer 

gedetailleerde uiteensetting volg in hoofstuk 3. 

2.4 Samevatting 

In hierdie hoofstuk het dle navorser gekyk na die fondamente van Narratiewe berading en die 

perspektiewe waaruit hierdie beradingswyse opgebou is: modemisme, postmodemisme, sosiale 

konstnhvisme en die Narratiewe benadering. 

In die volgende hoofstuk word daar gekyk na die Narratiewe berading en die proses wat dit volg. 



DIE NARRATIEWE METAFOOR 

3.1 Inleiding 

Hoofstuk 3 omvat die Narratiewe metdoor en die oorspmng van die Narratiewe beradiigswyse. 

Nadat die Narratiewe beradingswyse so 'n impak op die beradingswSreld veroorsaak het, word 

daar met n u w  & na die rol van die berader gekyk. 

Wanneer die Narratiewe beradingswyse verstaan word, kan daar gekyk word na die unieke 

waarde wat dit het en wat die gevolge kan wees wanneer dit tot die klii%t se voordeel gebmik 

word in ander tipes berading. 

3.2 Inleidende opmerkings oor Narratiewe berading 

Narratiewe berading kan gesien word as 'n uitvloeisel van die sosiale konstruksie- diskoers 

(Ferreira & Bothq 1998:78) en ontwikkel binne die postmodeme paradigma @om, 1997:131; 

Lyddon & Schreiner, 2000:8). 

Michael Whib en David Epton (1990:16) meen sosiale konstruhvisme omsluit "the beliefs, 

values, institutions, customs, labels, laws, divisions of labour, and the like hat make up our 

social realities are constructed by the members of a culture as they interact with one mother 

from generation to generation and day to day ". Die term "sosiale konstruksie" asook "postmo- 

deme paradigma" is in meer detail bespreek in d e  hoofstuk oor die epistemologiese perspek- 

tiewe. 



Daar word na Narratiewe b e h g  verwys as 'n fundamentele nuwe righng in die beradings- 

w6reld (O'Hanlon, 1994:23). In hierdie chskoers word die sisteem en kubemetiese paradigmas 

uitgedaag en verskaf dit 'n altematiewe perspektief oor die ontstaan en hantenng van probleme 

(Sod & Kottler, 1996:123). 

Narratiewe berading werk nie net met die klikt  se probleem nie, maar ook met die klient se 

storie. Epston (1998:ll) asook Winslade en Smith (1997:165) meen dat die mens 'n behoefte bet 

om hetekenis uit sy ervarings en lewe te verkry, en daarom rangskik hy sy ervarings in volgorde 

van tyd om 'n betekenisvolle narratief of storie te vorm, wat dikwels die basis van sy identiteit 

vorm. Hier word daar na "stone" verwys as die persoon se Iewensverhaal en die persoon se 

realiteit. Dit is met ander woorde nie net 'n "storie" waarmee die herader te doen het wanneer hy 

met die klient werk nie, maar hy het te doen met 'n persoon se ervaring van sy eie realiteit, en 

hiervoor moet die berader respek h6. Mair (1988:127) stel dit soos volg: 

"Stories inform life. They hold us together and keep us apart. We inhabit the great stories 

of our culture. We live through stories. We are lived by the stories of our race and 

place. " 

Epston (1998:ll) gee die volgende definisie van 'n stoneharratief 

"A story can be defined as a unit of meaning that provides aframe of lived experience." 

Vervolgens word 'n paar outeurs se sienings oor wat Narratiewe berading is, uitgelig: 

Hevem (1998:l) meen: 

" Narratiewe terapie wil die menslike ervarings verstaan in die lig van stories." 

Doan (1997:13 1) kom tot die volgende gevolgtrekking: 

"Narrative thempy is interested in deconstnrcting stories that dominate, marginalize, 

subjugate, object& and exclude people and encourage people to become their own authors 

while recognising the social nature of human life. " 



Potgieter (2000:35) verduidelik Narratiewe berading so: 

"Narmiiewe bemding he? een belangrike uitgangspunt: die persoon is nooit die pmbleem 

nie; die pmbleem is die probleem. " 

Narmtiewe berading is gemteresseerd in die stories wat deur mense geleef word. Stories 

wnn die persoon se perspektief op die lewe, geskiedenis en sy toekoms. 

Narmtiewe berading beskou die srorie as die basiese eenheid van emring.  

Narmtiewe bemding beskou die mens as 'n betekeniskepper ". 

Vervolgens kyk die navorser na die oorspmng van hierdie beradingswyse en wie die kosep 

" N d e w e  berading" geformuleer het. 

3.3 Die oorsprong van die Narratiewe metafoor 

Die Narratiewe benadering tot berading is in die vorige eeu reeds veml deur d e  werk van 

Michael White en David Epston eeu aan die berad1ngsw6reld bekendgestel. 

Volgens Nell (2000:13) is White en Epston "the most visible current representatives of the nar- 

rative approach which views reality as being akin to the reality of a story or narrative". 

Freedman en Combs (1996:40) is van mening dat White en Epston daarin geslaag het om ma- 

niere van dink en werk te ontwikkel wat onderbroke stories van klii3nte na vore bring. So kan 

nuwe betekenis daaraan gekoppel ward deurdat die stories deel word van 'n effektiewe narratief 

wat funksioneer buite die dominante narratief. 

White en Epston (1990:6) het ook intensiewe studies gedoen oor die werk van Milton Erickson. 

Alhoewel White en Epston Erickson in 1980 ontmoet het vir 'n werkswinkel wat gehandel het 

oor hipnose, het White en Epston meer by Erickson geleer oor die verhouding wat hy met sy 

kliente het. Hulle bet gehou van die manier waarop Erickson respek getoon bet vir die ervarings 

van d e  mense wat na hom toe gekom het vir berading. "He cultivated a kind of therapeutic 

relationship that de-emphasized the therapist's professional, theoretical ideas and put a 

benevolent spotlight on people's particular situations. We wanted to further our ablities to do the 

same " (White & Epston, 1990:lO). 



'n Verdere idee wat van Erickson afkomstig is, is dat die mens se realiteit gekonstmeer word 

deur tad (White & Epston, 1990:12). Baie van Erickson se werk is gebou op die veronderstelling 

dat sekere taal tot gewysigde toestande of bewusthede by die kliht kan lei. Erickson het dikwels 

gepraat van die belangrikheid van gepaste taal wat gebmik kan word om 'n meer werkbare (aan- 

vaarbare) realiteit voor te stel wanneer 'n persoon hom kom sien. 

Deur hulle studies het White en Epston (1990:15) meer geinteresseerd geraak daarin om met 

hulle kliwte saam te werk as om pmblerne op te 10s. Daar is veral gekonsentreer op die stories 

van die kliht wat nie die storie wat die pmbleem ondersteun nie (die positiewe dominante 

storie). Hierdie stories noem hulle "altematiewe" stories. Wanneer mense dan hierdie alterna- 

tiewe stories begin uitlewe, het die resultate nuwe stories met nuwe toekomsvisie ingehou (White 

& Epston, 1990:16). Die volgende afdeling fokus verder op hierdie "altematiewe stories" en die 

pmses wat plaasvind. 

Noudat die oorspmng van die Nanatiewe metahor ondersoek is, kyk die navorser na die pmses 

wat plaasvind in die narratiewe benadering. 

3.4 Die proses in die Narratiewe benadering 

Die gebmik van die narratiewe metafoor lei die bender om te dink oor die klient se lewe en om 

saam met hom te werk om sy lewenstorie as betekenisvol en vervullend te beleef Freedman & 

Combs, 1996:l). 

Lynch (1997:ll) is van mening dat die ontwikkeling van 'n betekenisvolle self-identiteit nie 

alleen by die mens self bems nie. Die kultuur en samelewing waarin die mens lewe, behvloed 

ook die manier waarop ons ons lewe interpreteer (Morgan, 2000:9). Die fundamentele aanname 

hier is dat persoonlike identiteit sosiaal gekonstrueer is. Die mens ontwikkel met ander woorde 

nie uit 'n private en onaangeraakte binne-bewustheid nie, maar eerder uit 'n pmses van bespre- 

king en onderhandeling met die mense wat mndom jou is. Hiemit word die taal, simbole en 

stories oor ons kultuur geidentifiseer. 



Hierdie storie word die persoon se dominante storie waaruit die persoon lewe. Die dominante 

storie bepaal watter ewarings wat deur die persoon beleef is, ingesluit gaan word en watter nie 

(Kotze, 1995:38; Lax, 1996:69) Sekere lewensewaringe word uitgelaat en dikwels vergeet 

(White, 1986:169; Freedman & Combs, 1996:30). 

Freedman en Combs (1996:16) meen dat daar deur sosiale konstruktivisme verduidelik word hoe 

die interpretasie van ons wereld moontlik plaasvind. Die samelewing konstrueer die "lens" 

waardeur ons na die kre ld  kyk. Die realiteit wat ons as vanselfsprekend aanvaar, is die realiteit 

wat ons gevorm het van geboorte af. Hierdie realiteit kan deel wees van 'n diskam wat gevorm 

word in die persoon se lewe deurdat hy sekere realiteite, wat die samelewing gekonstrueer het, as 

sy eie realiteit aanvaar. 

Lowe (1991 :45) verskafdie volgende definisie vir die begrip "diskoers" 

"It is used to inacute a public process of conwrsation through which meanings are 

constituted. It refers to systematic and institutionalized ways of speaking, writing or 

otherwise making sense through the use of language." 

'n Samelewing heg waarde aan sosiaal gekonstrueerde keonis wat spesifieke betekenis aan 

ervarings koppel (Sod & Kottler, 1996:123-124). Volgens Parry en Doan (1994) word die per- 

soon deur sosiaal gekonstrueerde kennis gedwing om op 'n sekere manier op te tree (dit is met 

ander woorde die sogenaamde "regte" manier van doen). Die persoon word dan 'n slagoffer en 

gyselaar van die sosiale diskoers (Ferrein& Botha, 1998:83). 

'n "Probleembeslissende konteks" (die konteks waarin die pmbleem fimksioneer) hou die per- 

soon wat vir bending kom, vasgevang, en dit plaas beperlunge op sy lewe (Gottlieb & Gottlieb, 

1996:40). Volgens Morgan (2000:14) versamel die persoon al hoe meer inligbng wat sy eie nar- 

ratief bevestig en word geleenthede waar die pmbleem oonvin is, al hoe minder sigbaar. Die 

persoon kan moontlik homself binne 'n dominante storie as die mislukking beskou en h k  dat 

by die oorsaak van die probleem is of selfi die probleem is. 



O'Hanlon (1994:20) meen dat dit belangrik is om te onthou dat die mens meer is as die storie 

wat hy van homself vertel. Een storie kan nooit die mens se totale lewe omsluit of beskryf nie. 

Geen narratief inkorporeer alle aspekte van die lewe nie (Nicholson, 1995:23). 

'n Aanname van die Narratiewe teorie is dat nie alle ervarings deur die mens in sy self- 

narratiewe opgesluit word nie. Bruner (1986a:143) d: 

''Narratiw structures organize and giw meaning to experience, but there are always 

feelings and lived experience not fully encompassed by the dominmt story.'" 

White (1991:2) sluit by Bruner (1986a:24) aan deur gehmik te maak van die metafoor "maps": 

dat al die dele van 'n streek nie noodwendig te vind is op die kaart wat daardie streek voorstel 

nie. In die Narratiewe b e n a d e ~ g  is dit metafories vir die stories wat in die persoon se lewe 

voorkom. Daar is ervarings wat die persoon al heleef het wat hy buite sy dominante storie laat 

"leef" omdat hy dit nie soveel seggenskap in sy lewe gee soos die dominante storie nie. White 

(1991:3) venvys na hierdie ervarings wat buite die persoon se dominante storie voorkom, as 

"unique outcomes ". Unieke uitkomste is volgens Freedman en Combs (1996: 124): 

" ... those experiences that lie outside of the problem-saturated narrahk and would not 

be predicted by it. " 

Parry en Doan (1994:17) verwys na unieke uitkomste as daardie gebeure wat tot nou toe 

verwaarloos of oorgesien is omdat die probleem nie die persoon gedomineer het nie. Die bestaan 

van hierdie ''unique outcomes" kan dikwels nie voorspel word wanner daar na die persoon se 

dominante storie gekyk word nie. Die unieke uitkomste in 'n persoon se lewe kan vir die persoon 

aandui dat hy we1 die vermoe het om in beheer van sy lewe te staan, in stede van die probleem. 

Deur hierdie kernis - dat die persoon nie hoef toe te laat dat die probleem hom beheer nie - kan 

die persoon 'n nuwe alternatiewe storie oor homself opbou. Die ervarings wat voorheen nie 

gestorie is nie, kan uitgelig word en daar kan nuwe hetekenis aan hierdie stories gegee word 

deurdat die persoon bou aan 'n nuwe, meer aanvaarhare narratiefktorie (Freedman & Combs, 

1996:40; White & Epston, 1990:14-16; Nicholson, 199523). Freeman et (1997:2) is van 

mening dat dit soms moeilik is om te glo dat gesprekke nuwe realiteite in 'n persoon se lewe kan 

help vorm. 



"If we accept that persons organize and give meaning to their experience through the 

storying of experience, and that in the peflonnance of these stories they express selected 

aspects of their Iiwd experience, then it folbws that these stories are constitutive - 

shaping of lives and relationships." (White & Epston, 1990:12). 

Die berader wat van die Narratiewe metafoor gebruik maak, kan 'n besondeme 

rol speel in die lewe van die persoon wat vir berading aanmeld. Vewolgens venvys die navorser 

hiema. 

3.5 Die beradingsproses in Narratiewe berading en die rol van die berader 

In hierdie afdeling wxd daar aandag gegee aan die benuhngsproses wat plaasvind in die 

nmatiewe benadering en die rol wat die berader speel binne hierdie wyse van beradmg. 

Lynch (1997:ll) is van mening dat die beradingsproses iets is waarin die berader soek na 

herforming van die klient se narratief, geloof en visie van 'n lewe in 'n spesifieke gemeenskap. 

Vir 'n berader wat vanuit die Narratiewe metafoor werk, is dit baie belangrik om te luister na 

mense se stories as stories (Freedman & Combs, 1996:43). Volgens Freeman et (1997:44) 

impliseer die term "narratief' dat daar geluister word na mense en dat daar 'n vertelling en her- 

vertelling van mense en &e stories in hul lewens plaasvind. 

Anderson en Goolishian (1988) sluit aan by Mclean (1997:20) wanneer hulle d die strewe na 'n 

oop terapeutiese ruimte is waar die terapeut die persoon beskou as die kemer van sy eie lewe en 

lewensverhaal. Deur hierdie tipe gesp rek~oe~g ,  wat geleidelik losraak en oopmaak eerder as 

om besprekinge en geslotenheid te bewerkstellig, we* die Mient en berader saam aan nuwe 

nmatiewe, of "not-yet-said" stories. 

Freedman en Combs (1996:44) meen die berader werk vanuit 'n "not-knowing9'- posisie. 

Anderson en Gootishim (1996:25-39) verwys na die nie-weehie-posisie as 'n gesprekshouding 

van nuuskierigheid waar die berader bereid moet wees om sy kemis uit die pad te skuif. 'n 



"Not-knowing"- posisie beteken nie "ek weet niks" nie, maar impliseer dat daar nie vrae gevra 

word met spesifieke antworde in gedagte nie. 

Lynch (1997:l l )  is van mening dat berading 'n pmses is waarin die berader en die kliht die 

ewaring van die klibt bespreek in die hoop om 'n positiewe verandering teweeg te bring in die 

klient se lewe. Die berader is nie 'n objekhewe waamemer nie, maar werk eerder as vennoot 

saam met die klient (Ferreira & Botha, 1998:84). 

Binne die vennootskap tussen die klient en die berader word daar gesoek na elemente binne die 

klibt se storie wat ontvanklik is om uitgedaag en geherdefinieer te word (Coulehan & 
1998:18). Sod en Kottler (1996:133) s l i t  by Coulehan && aan en beklemtoon die belangrik- 

heid daarvan om die negatiewe, dominerende diskoers uit te daag, aangesien dit bydra tot die 

probleemdeurdrenkte narratief. 

Ferreira en Botha (1998:83) voer a m  dat die klient tydens die narratiewe gesprek die gelemtheid 

gegee word om sy storie te vertel en weer te vertel totdat daar uiteindelik herinterpmtasie en 

rekonstruksie plaasvind. Gottlieb en Gottlieb (1996:42) sluit aan by die siening van Anderson 

en Goolishian (1996) dat, deur middel van gesprekvoering dat nuwe stories geskep word in 

Narratiewe berading en die geskiedenis van die klient so herskryf kan word. 

Die narratiewe gesprekspmses kan in twee sentrale temas verdeel word, naamlik: 

0 die dekonstruksie van die probleemdeurdrenkte storie, en 

die rekonsbuksie van 'n meer aanvaarbare narratief. 

Vervolgens word hierdie twee temas deur die navorser bespreek. 

3.5.1. Dekonstmksie van dieprobleemdeunlrenkte storie 

Dekonstruksie word deur Nicholson (1995:24) beskryf as: 

"A process by which the dominant restraining narrative is unmasked and re<xamined 

from a new angle." 

White (1991 :27) se siening van dekonstruksie is: 



"According to my rather loose definition, deconstruction has to do with procedures that 

subvert taken-for-granted realities andpractices: those so-called "truths" that are split 

offfiom the conditions and the context of their production; those disembodied ways of 

speaking that hide their biases andprejudices; and those familiar practices of selfand of 

relationship that are subjugating ofpersons' lives." 

Deur middel van dekonstruksie wil die berader en die klient die konteks waarin die pmbleem 

gesetel is, ontleed en beter verstaan sodat ~ m t e  geskep kan word vir alternatiewe begrip (An- 

derson & Goolishian, 1989:ll). Nicholson (1995:24) se standpunt is dat daar deur die proses van 

dekonstruksie 'n naam gegee word aan die pmbleemdeurdrenkte stone van die klient. So word 

die persoon se identiteit van die probleem geskei. Morgan (2000:17) en Doan (1997:131) is albei 

van mening dat hierdie skuif van die Narratiewe berading die milieu skep dat die persoon nie 

meer as die probleem gesien word nie, maar dat die pmbleem as die pmbleem gesien word. 

Volgens White en Epston (1990:38) gaan Narratiewe berading van die standpunt uit dat 'n per- 

soon nie die pmbleem is nie, maar dat &e pmbleem die pmbleem is. So word daar ook gebruik 

gemaak van ekstemalisering (Wbite, 1988). Die probleem word gesien as 'n a f soder l i k  entireit 

buite die persoon of verhouding (White & Epston, 1990:38). Freedman en Combs (1996:47) se 

siening hieroor is dat hul ekstemalisasie ervaar as 'n praktyk wat ondersteun word deur die 

siening dat 'n pmbleem iets is wat werk in 'n persoon se lewe, apart en afsonderlik van die per- 

soon. White en Denborough (1998:3) verwys m s  volg na ekstemalisering: 

"Extemlizing practices involve a refusal to see problems as internal to people." 

Die voordeel van "ekstemalising" is dat dit nie fokus op wie of wat die probleem veroorsaak of 

is nie, maar eerder dat ekstemalisering die persoon van die pmbleem skei, om so te kyk waar die 

persoon se lewe temggeneem kan word van die pmbleem (Potgieter, 2000:47). 

O'Hanlon (1994:26) beskou eksternalisering as 'n pmses wat deurlopend herhaai moet word 

" . . . until it is clear it has 'taken ' in  the person 's lge. " Eksternalisering is meer as net 'n tegniek; 

dit is die houding en ingesteldheid van die berader tot die gesprek (Roth & Epston, 1996:5). 



Hierdeur word daar Atand geskep tussen die persoon en die pmbleem, en verander die rol van 

die persoon van 'n slago&r na 'n pmbleemoplosser (Ferreira & B o b ,  1998:89). 

White & Denbomugh (1998:3) & dat die persoon nou in 'n posisie is om standpunt in te neem 

teen die pmbleem en oor te gaan tot aksie. Volgens White en Epston (1990:39-40) is daar 'n hele 

paar voordele van ekstemalisering: 

dit verminder onnodige konflik tussen mense, veral die twis en tweedrag wat voorkom 

wanneer mens wil uitvind wie te blameer is vir die probleem; 

dit ondermyn die gevoel van mislukking wat ontwikkel as gevolg van die pmbleem wat die 

persoon ervaar, ten spyte van pogings om dit te pmbeer oplos; 

dit spoor samewerkiig tussen mense aan teen die probleem, en skep ontmapmetes weg van 

die invloed van die pmbleem; 

dit skep nuwe moontlikhede vir die persoon om op te tree teen die pmbleem en sy lewe temg 

te neem uit die kloue daarvan 

dit bewy die persoon om 'n ligter, meer effektiewe en minder spanningsbelaaide benadering 

tot emstige pmbleme te neem; en 

dit voorsien opsies vir dialoog, eerder as monoloog, oor die pmbleem. 

Morgan (2000:24) s6 dat die persoon se vermoens, bekwaamhede, belange en vaardighede sig- 

baarder word wanneer hy losgemaak word van sy probleme. Die persoon neem eienaarskap van 

sy lewe en kan nou die skrywer wees van sy eie lewe en lewensverhaal (Ferreira & Botha, 

1998:78). Ekstemalisering gee dus moed en hoop aan die persoon. Dit verminder dle gevoel van 

blaam en skuld, maar die klient behou steeds sy verantwoordelikheid. 

Wanneer dekonstruksie van die pmbleemdeurdrenkte narratief plaasgevind het, word gewerk aan 

rekonshuksie, om 'n meer aanvaarbare altematiewe narratief te verkry. Vewolgens kyk die 

navorser na die pmses van rekonstruksie. 

3.5.2. Rekonstruksic van 'n meer oanvaarbare narratief 

Nadat die pmbleemdeurdrenkte narratief gedekonstrueer is, word 'n alternatiewe, meer aan- 

vaarbare narratief gerekonstrueer. Dit beteken dat die elemente wat buite die persoon se stone 



staan, wat bekend is as unieke uitkomste, uitgelig word en gebruik word om 'n nuwe, meer aan- 

vaarbare storie uit te bou. 

Muller (1996:134) verduidelik dat die pmses waarin die altematiewe storie geskryf word as 

rekonshksie bekendstaan. Hy meen: "Rekonstruksie van die toekomsvisie is 'n kraghge middel 

tot verandering in die hede." 

Die soeke na unieke gebeure (gebeure wat buite die negatiewe dominante storie aangetref word) 

in die klient se pmbleemdeurdrenkte storie kan help in die skep van altematiewe stories. Die 

kliht kan nou vasstel waar hy dit reggekry het om nie toe te laat dat die pmbleem sy lewe 

ontwrig nie (Ferreira & Botha, 1998:90). 

Soos vooheen genoem s8 Parry en Doan (1994:17) tereg dat unieke uitkomste daardie gebeure is 

waar &e persoon nie deur die pmbleem gedomineer is nie, wat tot nou toe nog oorgesien en selfs 

verwaarloos is. Die unieke uitkomste is vir die kliht 'n aanwysing dat hy we1 die vermoe besit 

om in beheer van sy lewe te staan en nie die pmbleem ~ e .  

Deur die stories wat die persoon voorheen vertel hef kan mens bespeur dat die uitsig op sy 

toekoms belemmer is. Ferreira en Botha (1998:78) meen dat die huidige situasie vir die pemon 

nie onleefbaar en pmblematies hoef te wees nie. Stories van die pemon kan herskryf word en 

die verlede, hede en toekoms gedekonstrueer word deur narratiewe vrae te wa (Gottlieb & 

Gottlieb, 1996:44). 

White en Epston (1990:47) d tereg dat die vrae wat g e m  word die persoon help om nuwe bete- 

kenis in sy lewe te vind, en dat dit mag lei tot die herskryf van sy lewenstorie en vehouding. 

Deur narratiewe wae word die klient bewus van inligting wat die pmbleemdeurdrenkte storie 

weerspreek. Ferreira en Botha (1998:90) meen dat die kliht nou ook kan vasstel waar hy dit reg- 

geluy het om nie toe te laat dat die pmbleem sy lewe ontwrig nie. Hierdie wae bring die vermoe 

van die klient na vore om die pmbleem te beinvloed (White & Epston, 1990:45). 

Deur middel van vraagstelling, wat op die goeie kwaliteite van die kkn t  hkus, kan 'n nuwe 

realiteit ontwikkel word (Ferreira & Botha, 1998:90). Nuwe moontlikhede word dus sigbaar 

(Morgan, 2000:24). White en Epston (1990:27-32) is van mening dat die altematiewe storie nie 



Inpas in die dominante storie nie omdat dit nie raak gesien word nie en dit saam met die klient se 

positiewe eienskappe venverp word. 

Moontlike vrae kan wees: 

"Wat s.5 dit van jou dat jy dit regkry om woede nie toe te laat om jou lewe te regeer nie?" 

"Hoe was &t vir die klein kabouter moontlik om die gmot beer te oorwin?" 

"Hoe bet jy dit reggekry dat vrees jou nie baasgeraak bet om tot in Johannesburg te bestuur 

nie?" 

In die soektog na 'n altematiewe storie kry die kliwt te doen met twee landskappe, naamlik 

landskap van aksie en landskap van identiteit (White, 1991 :30-31). Vervolgens 'n paar gedag- 

tes oor hierdie twee belangrike aspekte binne die narratiewe beradingsmilieu. 

Landskap van aksie venvys na gebeure in die persoon se lewe waaruit 'n nuwe, altematiewe 

storie sou kon ontwikkel (White & Epston, 1990:lS). Koize (199556) verwys na "landskap van 

aksie7'-me as : "the sequences of behavior about particular events in people's lives." 

Landskap van identiteit konsentreer op die motiewe, gelowe, kenmerke en waardes wat die 

beskrywing van ons stories beinvloed (Gottlieb 62 Gottlieb, 1996:44). Landskap van identiteit 

word deur Freedman en Combs (1996:98) soos volg beskryf: 

"By landscape of consciousness we refr  to that imaginary territory where people plot 

the meanings, desires, intentions, beliefi, commitmen&, motivations, values and the like 

the relate to their experience in the lanakcape of action." 

"Landskap van aksien-vrae word gebruik om unieke uitkomste te identifiseer binne die vedoop 

van gebeure in die persoon se lewe (Potgieter, 200052). "Landskap van identiteir-vrae word 

weer gebmik om die betekenis te bepaal wat die persoon aan hierdie unieke uitkomste heg 

(White, 199 1 : 127). 

Nadat die klient besef dat daar we1 'n altematiewe storie bestaan buiten die negatiewe dominante 

storie wat hy eers gehad het, kan hy leer dat by hierdie positiewe dominante storie kan gebmik as 

verwysing vir die toekoms. 



3.6. Samevatting 

In hoofstuk 3 is gekyk na die Narratiewe metahor en hoe die Nanatiewe benadenng gesien kan 

word as 'n uitvloeisel binne die postmodeme paradigma, en hoe dit kan aansluit by die ben- 

dingspmses van 'n Narratiewe berader. 

Daar is gekyk na die proses wat in Narratiewe beding  plaasvind met die hkus dat daar in 

terme van stories en in terme van kultuur en die gemeenskap gedink word eerder as in terme van 

sisteme (Freedman & Combs, 1996:18). Die beradingspmses en die rol van die narratiewe bera- 

der is ondersoek. 'n Narratiewe berader strewe na 'n respekterende, nieblamerende benadering 

tot bending en beskou die klient as die kundige van sy lewe (Morgan, 2000:2). Daar is ook 

klem gel6 op die siening dat die persoon nie die pmbleem is nie, maar dat die pmbleem die 

pmbleem is. Ro& en Epston (19965) sluit hierby a m  as hulle s6: 

"In contrast to the cultural andpmfisslonalpractice of idenh&ng the person as the 

problem or the pmblem within the person, this work depicts the pmblem as external to 

the person. " 

Vervolgens sal daar in hoofstuk 4 kennis gemaak word met spelberading met sand, die agter- 

grond van spelberading met sand en die beradingspmses van 'n berader wat van spelberading 

met sand gebruik maak. 



SPELBERADING MET SAND 

4.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word daar gekyk na die agtergrond van spelberading met sand en hoe dit tot 

stand gekom het. Die navorser ondersoek hierhe beradmgswyse sodat die leser 'n goeie agter- 

grond oor hierdie benadering kan verkry en die werkswyse van hierdie benadering kan verstaan. 

Die pioniers wat betrokke was by die tostandkoming van spelberading met sand sal aan die leser 

voorgestel word en die toerusting wat benodig word om sandwerk te kan doen sal bespreek 

word. Ten slone word aandag gegee aan die proses van s p e l b e h g  met sand, asook die ml van 

die berader. 

4.2 Inleidende gedagtes oor spelberading met sand 

Soos reeds genoem, word verskillende terme gebruik om na spelberading met sand te verwys, 

naamlik: sandspel, sandkasterapie, sanddreld en ook "world technique" (Anon, 1998:l). Sand- 

kasterapie kyk na verskillende wyses van werk met sand. 'n Voorstander van hierdie vorm van - 
terapie is Gisela De Domenico (Anon, 1999:l). Sankterapie nooi almal uit om deel te word 

van hierdie interessante werkswyse. Die doe1 van ~ a n d k ~ r a p e u t e  is: 

0 om die verskillende maniere waarop sand gebruik kan word, bekend te stel; 

om die gebruik van die sandkas te wend tot voordeel vir die hele gemeenskap; 

0 om die sandkasterapie te implementeer in 'n verskeidenheid situasies; 

om die gebruik van die sandkas te ondersoek, veral as 'n kommunikasiemiddel tot die oor- 

brugging van etniese en kultuurstruikelblokke (Anon, 1999:2). 
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Margaret Lowenfeld, 'n Jungiaanse terapeut, ontwikkel sandsspzlterapie, 'n verdere vorm van 

terapie (Sandplay Therapists of America, 2001:l). Hierdie terapeutiese wyse verlang 

gespesialiseerde opleiding en die korrekte kwalikikasies. Belangstellendes moet onder andere 

bewyse van die volgende kwalifikasies h6: universiteitsopleiding in 'n mediae rigting, 

sielkunde, pedagogic, teologie, kliniese sosiale werk of huweliks- en- gesinsberading; k e ~ i s  van 

psigopadogie, psigodiagnose en psigoterapie is nodig (Sandplay Therapists of America, 

2001:l). Die resultaat van die opleiding sal die persoon in s t a t  stel om lid word van die 

"Sandspelterapeute van Amerika" en die "Internasionale Gemeenskap vir Sandspelterapeute", 

waarvan Dora M. Kalff die stigter is (Sandplay Therapists of America, 2001 :I). 

Volgens Hunter (1998:39) is spelberading met sand 'n holistiese proses wat teenoorgestelde pole 

bymekaarbring. Hunter (1998:39) stel dit as volg: 

"Sandworldr eqress both distress and coping, dz@culties and strengths destruction and 

reconstruction, concurrent& releasing feelings and aclivating inner resources. " 

Bradway && (1981:3) se siening van spelberading met sand is: 

"It emphasises the spontaneous and dynamic qualities of the creative experience itse[f 

The essence of sandplay is non-wrbal and symbolic." 

In sandspel kan kinders en volwassenes met sand, water en miniatuurobjekte speel en so kon- 

krete manifestasies konstrueer van hul binnewaeld. Die dodtreffendheid van sandspel 16 in die 

skep van die "swdprent" self as 'n vorm van die klient se verbeelding (Bradway Ual. 198 1:3). 

Vir die doe1 van hierdie studie verkies die navorser om van die term spelberading met sand te 

praat, verwysende na al die voorafgaande uitgangspunte as geheel. Laasgenoemde sluit aan by 

die posbnodemistiese teorie wat nie 'n spesifieke "term" of teorie wil uitsonder as outonoom nie, 

maar die geheelbeeld wil bespreek en omskryf 

Pearson en Wilson (2001:l) verduidelik wat spelberading met sand is: 



"San&Iay is a handr-on, expressiw counselling that has been in use for well over fjiy 

years. It has been used with children, adolescents and adults in schools, hospitals, 

welfare agencies and private counselling practices. It forms a bridge between verbal 

therapy and the expressive therapies, combining elementr ofboth." 

Spelberading met sand word beskryf as 'n emosionele vorm van geindividualiseerde uitdrukking 

van die inter- en intrapsigiese w6reld van 'n mens. Hierdie uitdrukking laat die klibt toe om aan 

sy interne wereld uiting te gee in die sandkas (Carmichael, 1994:l). Hunter (1998:39) sluit 

hierby aan dew te &: "In a vely real way, you can see your feelings and touch your thoughts." 

Volgens Hunter (1998:39) word emosies nie net uitgedruk nie, maar hulle raak meer konkreet en 

kan makliker deur die klibt herevalueer word in die sandkasteorie. 

Dora Kalff (1981 :vi) se siening oor die pmses van spelberading met sand is: 

"San&lay constitutes in itself a method whereby the individuation process is liwd 

through and expressed." 

Die kommunikasie en nicverbak teruguoer, asook intensiewe deelname van die klient in 

spelberading met sand help die klient om situasies wat vir die kl im van gmot waarde is vir die 

terapeut duidelik te maak (Hunter, l998:4O; Ryce-Menuhin, 1992:4). 

Spelberadiig met sand is 'n unieke beradiigmetode wat werk dew 'n onbewustelike en 

natuurlike pmses. Spel is 'n vorm van uitdrukkmg en skep 'n atmosfeer wat 'n persoon herinner 

aan sy kinderdae toe hy ongestoord in sand kon speel. Dundas (1990:2) doen sy navorsing oor 

spelbemding met sand met paartjies. Hy meen dat volwassenes, dew kreatiewe spel, 'n ge- 

leentheid gegee kan word om hulself uit te druk deur beelde en simbole in sand. Deur hierdie 

simboliese uitdrukking word duidelikheid verkry oor verskeie elemente wat vir die kli-t wat vir 

berading kom, van belang is. 



4.3 Die agtergrond van spelberading met sand 

Ve~olgens kyk die navorser na 'n paar pioniers van spelberading met sand, en veral hoe hulle 

van mekaar verskil het ten opsigte van die interpretasie van die kli&t se we& al dan nie. 

Carl Jung (1965:3) lewer 'n bydrae tot die vro* vorme van spelberadmg met sand, wat beskryf 

word in sy outobiografie Memories, Dreams, Rejections. So vroeg soos 1912 het Jung 'n 

miniatuurdorpie saamgestel uit klippies en mtse wat hy in 'n rivier opgetel het. Dit het gelei tot 

'n stroom fantasie wat hy later neergesklyf het. Hierdie ewaring het ook 'n direkte bydrae ge- 

lewer tot sy werk en ander teori* wat hy gedoen het, byvoorbeeld die argetipe-vlakke, wat een 

van die groot redes was vir sy wegbeweeg van Freud se benadering tot terapie (Ryce-Menuhin, 

1992:6; Weinrib, 1983:6). 

Margaret Lowenfeld se bydraes oor spelberading met sand volg kort na die van Jung. Lowenfeld 

het in 1925 in Londen met psigiatriese behandeling van kinders begin. In 1939 word Lowenfeld 

beinvloed deur 'n boek van H.G. Wells (191 I), Floor Games. Wells het hierin die gebruik van 

miniatuurobjekte en karakters verduidelik, wat gebruik is om op die vloer 'n verhoog te skep 

waar dramatiese, verbeeldingryke spel tussen Wells en sy seuns plaasgevind het (Carmichael, 

1994:l; Weinrib, 1983:7; Ryce-Menuhin, 1992:3). 

Lowenfeld besluit om Wells se vorm van dramatiese spel te volg en 'n dmensie van sand in 'n 

metaalkas by te voeg (Camichael, 1994:l). Lowenfeld noem dit "The Wonder Box" en sy plaas 

haar objekte (miniatuurobjekte wat verteenwmrdigend is van alles wat 'n mens in die elkedagse 

lewe kan kry) in 'n kabinet waar kinders later self spontaan die nuwe tegniek skep waarin 

"w&eldprentjies" gemaak word in klein sandbakke. "W6reldprentjies" is die uitbeelding van die 

kind se bestaan of situasie 500s dit op daardie tydstip beleef word. So het Lowenfeld 'n medium 

gekry wat aantreklik is vir kinders, volwassenes en terapeute. Dit is 'n weg tot komrnunikasie en 

die deel van innerlike ervarings (Ryce-Menuhin, 1992:4; Carrnichael& Ecbols, 19975). 

Lowenfeld sien spelberading met sand as 'n unieke wyse van berading. In Van Dyk se voordrag 

wat sy gelewer het by 'n konferensie, deel sy Lowenfeld se teorie oor "pre-verbale denkwyse". 

"Pre-verbale denkwyses" was die term wat Lowenfeld gebruik het vir die ontdekking wat sy 

gemaak het oor die mens se verstand. Sy het geglo dat die spelberading met sand 'n ander manier 



van dink tot gevolg het as rasionele denke. Sy was besig om te verwys na wat vandag as "regter- 

brein-denke" bekend staan, iek wat nog nie gedefinieer was in die vro* dertigs nie. Lowenfeld 

was van mening dat 'n baba in prentjies dink voor die verwerwing van tad. Sy noem hierdie 

teorie "pre-verbaal", wat ooreenstem met die teorie wat vandag verstaan word as "regterbrein- 

denke", wat onlogies, nie-rasioneel en intuitief is. Sy was oortuig daarvan dat kreatiewe 

skrywers, kunstenaars en musikante temgkeer na hierdie denkwyse wanneer hulle kunswerke 

skep (Van Dyk, 2000:l). 

Van Dyk (2000:l) meen verder dat Lowenfeld se gunstelingvoorbeeld as stawing van haar 

argument - dat kunstenaars te~gkeer  na "pre-verbale denkwyse" - d e  van die kunstenaar 

Chagalle is. Sy werk bestaan uit mense wat vlieg en diere wat verskyn in droomaghge reekse. 

Niks is rasioneel of logies van aard nie. "Re-verbale denkwyse" het sy eie stel reels. Konsepte 

word saam voorgestel, hulle is multidmensioneel en daar is geen tyd of ruimte nie. Wanneer 

daar uit hierdie perspektief na kliente se sandwerk gekyk word, word daar besef dat dam 'n "pre- 

verbale denkwyse" in die konstruksie van sandwerk gebruik word. 

Die pmses om hierdie vorm van tad te leer verstaan, kan vergelyk word met die pmses om 

dmme te leer verstaan. Daar is 'n basiese element hier ter sprake. Daar word volgens Lowenfeld 

in beelde gedmom, en dmme het 'n ander tipe logika Die werk van die skrywer Proust is 'n 

volgende voorbeeld van "pre-verbale denkwyse". Hy dmom van 'n tuin waarin hy loop en dan 

skielik iets mik of sien, en dit herinner hom aan 'n spesifieke oomblik waar tas, reuke, smaak, 

beweging en sig gekombineer word. Hierdie is dieselfde as die ewaring van 'n jong kind. 

Lowenfeld was oortuig daarvan dat kinders nie die vermoe het om hul ervarings in woorde om te 

sit nie, maar dat hulle dit kan oordra in spelberading met sand. 

Volgens Van Dyk (2000:2) het Lowenfeld geen vertroue gehad in die resultate van verbale 

kommunikasie nie. Sy het verder geglo dat "pre-verbale denkwyse" in hoofsaak individueel was 

en dat die betekenis van byvoorbeeld 'n wit bul spesifiek die van die sandbouer is. Om hierdie 

rede was sy versigtig om die betekenis of &e plasing van 'n figuur uit te lok. 

Daar is ook verskeie ander beraders wat van spelberading met sand as terapeutiese m d u m  ge- 

bruik gemaak het Dora Kalff, 'n Jungiaanse analis, het ook saam met Lowenfeld gewerk. 

Kalff het sekere verbeteringe in gedrag opgemerk wat voorkom by kinders wat bou in die sand. 



Sy het gesien dat kinders wat deur middel van spelberading met sand gehelp word, vinnig aan- 

passings maak in hul bestaande pmbleme. Sy het gevoel dat dit amper soos 'n pmses is wat 

plaasvind met min deelname van haar kant af (Carey, 1999:2 1; Weinrib, 1983 :8). 

Volgens Carey (1999:2 1) noem Kalff die sandbak "the free andprotected space" of "the place of 

healing". Sy maak geen aannames oor wat sy obse~eer  nie en het 'n nie-verbale benadering. Die 

doel is om niks te s6 wat mag inmeng met die kind se pmses van ontwikkeling nie. Hunter 

(1998:41) sluit hierby aan as sy d dat spelberading met sand die "verbale sensor" van klimte en 

beraders kan vermy. Dit is die teenwoordgheid van die berader, die dimensies van die sandkas 

en &e miniatuumbjekte wat 'n vry en beskermde omgewing vir genesing skep (Hunter, 

1998:41). 

Melanie Klein (1995:7) se spelberading met sand is psigoanalities gebaseer. Sy het speel as 'n 

vrye-assosiasiepmses gesien en het geglo dat dit oop was vir interpretasies deur die berader. 

Anna Freud (1946) se werkswyse het volgens Carey (199938) verskil van die van Klein deurdat 

sy eerder direkte interpretasie van die klient se spel in sand vermy het. Sy het verkies dat die 

klimt sy eie obsewasie ma& wanneer hy reg is daarvoor. Klein, Freud en Lowenfeld het in 

Londen gepraktiseer in die vm& 1920's en 1930's (Carey, 1999:38). 

Volgens Carey (1999:39) is Ibrahirn Orgun ook 'n latere baanbreker in sandwerk. Hy het voor- 

gestel dat beradingsessies in 'n speelkamer gehou word eerder as in 'n kantoompset. Hy het op- 

gelet dat kinders onder tienjarige ouderdom gemakliker voel in speelkamers en dat volwassenes 

meer gewillig is om met kinders te kommunikeer in hierdie opset. Orgun meen dat ontmoetings 

in 'n kantoor die angsvlak van 'n kind (en dikwels ook volwassenes) verhoog (Carey, 1999:39). 

Dit is belangrik dat 'n kliht gemaklik voel in die ruimte waarin die berading plaasvind. Volgens 

Kalff (1981:viii) is dit die berader se taak om so 'n ruimte te skep, 'n ruimte waarin die klimt 

geheel en a1 vry en veilig voel, beskerm deur die berader, en waarin die grense van die klimt 

rnoet erken word. 



Kalff (1981 :viii) d self 

''In this protected situation, the analytical process progresses toward a union of 

opposites through the act ofplayng. I therefire gave this method the name 'san4day'." 

Noudat die leser kennis gemaak het met die pioniers van spelberadmg met sand, is dit nodig om 

te weet Walter toerusting nodig is om op hierdie unieke wyse berading te kan doen. 

4.4 Die toerusting in sandwerk 

Om spelberading met sand met 'n klient te kan doen word sekere toerusting benodig. Vervolgens 

word hieraan aandag geskenk. 

Wat eerstens benodig word, is twee sandkasb v w  mates 76 x 50 x 7 sentimeter. Die mates van 

die sandkas is vasgestel deur Dora Kalff wat d: 

"This size tray also provides a symbolic container for the eqression of any number of 

thoughts and feelings, thereby limiting the scene to what the psyche can realistically 

handle at one time" (Carey, 199939). 

Elkeen van die sandkaste moet halfpad gevul word met sand en heuphoogte geplaas word. Die 

rede vir twee sandbakke is sodat een met nat sand en die ander met droe sand gevul word. Die 

kliht besluit self of hy met nat of dmE: sand wil werk (Carey, 199958; Ryce-Menuhin, 1992:5; 

Homeyer 62 Sweeney, 1998:26). Die sand moet met gmwwe sout gesteriliseer word om die 

oordra van kieme of organismes te voorkom. Die tekstuur van die sand kan wissel van @n tot 

gmwwe sand, maar moet 'n natuurlike kleur h8 om die aardse eienskap van die sand te behou 

wat nodig is vir die gevoel van vrylik speel in d e  sand. Die rede waarom dit juis natuurlike sand 

moet wees, is dat die mens se konneksie met die aarde fundamenteel is. Carey (1999:xi) st3 tereg: 

' I s  we connect with the sand we cannot help but feel the connection to the spirit within 

and the creation without." 



Die bodem van die sandkas moet met waterdigte blou verfgeverf word. So kan dit blou water of 

lug voorstel wanneer die sand weggeskuif of opgehoop word (Carey, 1999:59; Weinrib, 1983:11, 

Hunter, 1998:29). 

Honderde miniatuurobjelcte wat op rakke geplaas is, moet beskikbaar wees vir die bou van 

sandprentjies in die sand (Weinrib, 1983:ll; Homeyer & Sweeney, 1998:34). Die miniatuur- 

objekte moet in gmepe of kategorie op rakke geplaas word. Miniatuumbjekte is klein weer- 

gawes van alles wat in die elkedagse bestaan voorkom, byvoorbeeld wwngebiede, huise, plase, 

nywerhede, sportareas, alles waaraan 'n mens moontlik kan dink. Carey (1999:60) meen dat dam 

'n groot hoeveelheid miniatuumbjekte moet wees sodat daar baie moontlikhede is om die klient 

se b i e l e w e  te simboliseer. Dit moet so ver moontlik alles insluit wat deur die lewe of verbeel- 

ding verteenwoordig kan word. Voorbeelde van miniatuurobjekte is wilde diere, visse, voels, 

skulpe, motors, treine, bote, vliegtuie, briie, geboue, kerke, tempels, werksimplemente, blomme, 

menslike figure, volwassenes asook kinders van verskillende nasionaliteite, ras en geslag 

(Weinrib, 1983:ll; Hegeman, 2001 :I). 

Homeyer en Sweeney (1998:32) gee riglyne waarvolgens die miniatuurobjekte gekies kan word: 

- die miniatuurobjekte hoef nie volgens skaal by mekaar aan te sluit nie; 

- d e  mense wat gebruik word, moet die verskeidenheid etniese groepe verteenwoordig; 

- die miniatuurobjekte kan van 'n verskeidenheid materiale gemaak word, 

miniatuurobjekte van allooi is ook bmikbaar. 

Volgens Homeyer en Sweeney (1998:53) kan 'n basiese sandkasstel die volgende objekte insluit: 

Q Mense 

- families - 2 of meer 

- babas - 4 (verskillende posisies, inden moontlik) 

- bmid en bmidegom 

- bemepe (polisiernanne, brandweermanne, konsmksiewerkers, ensovoorts) 

- weermag - 16 of meer 

- ~ItntevaZtrde~ of ridders 



Diere 

- dinosourus - 4 

- dieretuin - (leeus, kameelperde, sehra's, olifante) - 6 tot 8 

- huishoudelik- (koeie, perde, skape) - 6 tot 8 

- insekte, spinnekoppe, slange 

- seediere 

o Geboue 

- huise- 2 

- skool 

- vuurtoring 

- kasteel, fort 

0 Voertuie 

- motors-4 

- wagmotors - 2 

- vlieghug- 1 

- boot-1 

- helikopter - l 

Heinings en tekens 

- heining- 12 

- verkeerstekens 

- verskansings 

o Nahcur-elemente 

- seeskulpe - 6 tot 10 

- plante 
- rotse - 5 tot 6, gemon en gepoleer 

- nagemaakte goud 



Fantizsie 

- towenaar 

- feetjie 

- drake - 2 

- monsters - 4 tot 6 

- strokiesprentkarakters - 4 

SpirltueeWtiek 

- engele 

- h s  

- Boeddha 

- Madonna 

- klein spied 

o Landbakens en under elemcnte 

- fontein ("wishing-well") 

- brug 

- skatlus 

- skat 

- kanon 

- vlae 

Huishoudelike &ztm 

- meubels 

- gereedskap 

- bier- en wynbottels 

- asblik 

- posbus 

- windmeul 



Daar moet genoeg rakspasie in die vemek wees sodat die miniatuurobjekte in kategorie geplaas 

kan word. Die kategoriee van die miniatuurobjekte moet altyd op dieselfde plek in die rakke ge- 

plaas word. Die rede b i e ~ o o r  is dat wanneer die kliwt van een sessie na die volgende beweeg, 

die kategoriee dieselfde bly en dit die kliht in staat stel om die miniatuurobjekte wat hy graag 

wil gebmik, maklik te kies (Homeyer & Sweeney, 1998:44; Carey, 1999:60). 

Homeyer en Sweeney (1998:44) gee 'n voorbeeld van hoe die miniatuumbjekte georganiseer 

moet word vir die klimt se gebruik soos dat die spirituele en mistieke items bo-aan die rak 

geplaas moet word. Die objekte moet dan geplaas word van positief of "goed" eerste, na meer 

neutraal, en dan die "bose" of negatiewe items laaste. Die mense kom op die volgende rak. Die 

meer magtige en aggressiewe mense word aan die regterkant geplaas, byvoorbeeld die dokters, 

polisie- en brandweermanne. Die meer neutrale items word in die middel geplaas. Die 

huishoudelike items is volgende. Die kategorie word gerangskik vanaf die mense, en dm die 

item wat hulle gebmik in hul verskillende beroepe (Homeyer & Sweeney, 1998:45; Carey, 

1999:60). 

Volgende word die geboue geplaas. Huise op likehand, tronke en forte regs, tenvyl die ander 

strukture dan verder na regs geplaas kan word. Die plante kan dm geplaas word vanaflente na 

winter (Homeyer & Sweeney, 1998:45). 

Die landbaken-gereedskap is volgende, met die natuurlike items wat volg. Hiema word die diere 

geplaas. Dit is gewoonlik die kategorie met die meeste items. Huishoudelike enlof mak diere is 

op lhkehand, die meer agressiewe diere is aan die regterkant, byvoorbeeld die leeus, tiere, 

dinosoumsse. Al die dieretuin-diere is dan in die middel. Dan volg die heinings, tekens, 

voertuie, fantasie-elemente en strokiesprentkarakters (Homeyer & Sweeney, 1998:45). 

Hierdie rangskikkngsformaat help die klient om die items wat hy nodig het makliker te kry. 

Voorts help dit die berader om objekte vinniger op te stel en makliker op te ruim na 'n sessie 

(Homeyer & Sweeney, 1998:46). 

Benders wat nie oor genoegsame rakspasie beskik nie, kan van mandjies gebmik maak 

(Homeyer 62 Sweeney, 1998:48). Daar word 'n mandjie vir elke kategorie gebmik. Die rakspasie 

wat we1 tot die berader se beskikkiig is, kan gebruik word vir die meer breekbare items. Die wat 



oorbly kan dan in die mandjies gesit word om plek te bespaar. Dit is ook belangrik dat die klient 

wat in die sandbak bou, genoeg spasie het om te beweeg, anders kan die kliht ddk ingehok voel 

(Carey, 1999:57). 

Buiten die belangrikheid daarvan om die miniatuumbjekte korrek te pak op die rakke, is dit vir 

die berader nodig om te weet van die moontlike betekenisse, simbole en argetipes wat betrokke 

kan wees met die gebruik van die miniatuurobjekte. 

4.5 Argetipes en die gebruik van simbole in spelberading met sand 

Carey (1999:13) sien 'n argetipe as 'n hipotetiese model wat nog nie ten volle of f i n d  verdui- 

delik is nie. Sy meen verder dat elke persoon sy eie betekenis het vir 'n sekere argetipe, omdat 

elkeen dit op sy of haar eie manier ervaar. 

'n Belangrike aspek van 'n argetipe is dat dit twee kante bevat, beide 'n negatiewe en 'n posi- 

tiewe pool. Emosionele probleme wat voorkom is dikwels as gevolg van 'n argetipe-wanbalans 

by die persoon (Carey, 1999:14). Carey (1999:14) gee vooheelde van argetipes wat kan voor- 

kom: 

Die " p o t  moeder": Aan die positiewe kant is die argetipe baie sorgsaam en koesterend. In 

spelberading met sand word sy deur sekere tipes diere wrgestel, byvoorbeeld koeie, bere, 

varke of walvisse. Die negatiewe kant van hierdie argetipe is dat dit vemietigend is en alles 

wil plunder. Hierdie argetipe word dikwels in spelberading met sand as draak of 'n aktiewe 

wlkaan voorgestel. 

Die "wyse ou man ": In hierdie argetipe se positiewe wrm stel dit die wysheid van Salomo of 

'n middelaar voor. Aan die negatiewe kant stel dit die "Puer Aetemis" voor, wat weier om 

groot te word en die lewe "traak-my-nieagtig" lewe. 

Die "held": Aan die positiewe pool van die argetipe is die hooftaak van die "held" om die 

mag van die donker te oorkom. Die negatiewe hiervan is die "bedrieer". Die argetipe is vol 

skelmstreke. 



Die "anima": Hierdie is 'n vroulike argetipe binne die manlike psigologie. In die positiewe 

paradigma van hierdie argetipe word sy gesien as beeldskoon, jonk en 'n godin. Die teenoor- 

gestelde hiervan is 'n klaende, moeilike m u .  

Die "animus": Binne Jung se definisie word hierdie argetipe gebruik as die vmulike pro- 

jeksie van hul manlike sy. 'n Voorbeeld vir die positiewe "animus" is waar 'n vmu dmom 

dat haar mobor met haar gaan staan en 'n bulpvaardige man kom haar te hulp. Aan die ander 

kant is die negatiewe sy van hierdie argetipe byvoorbeeld waar die vmu te doen kry met 'n 

spul rowers. 

Die "inner child": In hierdie argetipe is spontaneiteit, verbeelding en vreugde opgesluit, wat 

volgens die psigologie een van die argetipes is wat die meeste onderdruk word by volwas- 

senes. Die positiewe kant van hierdie argetipe beklemtoon die spontane eienskappe van die 

kind, tenvyl die negatiewe aspek die ongehoorsame kind bevat. 

Die "ego" of "self': Die "ego" is gesetel in die hewuste realm van die psige, tenvyl &e 

"self' diep binne die onbewuste begrawe 16. Een van die basiese aannames van Jungiaanse 

psigologie is dat die psige die potensiaal besit om vanself te herstel soos die menslike lig- 

gaam (Carey, 1999:18). 

Volgens Carey (1999:13) soek 'n Jungiaanse terapeut die komeksie tussen die bewustelike ge- 

dagtes van die kliejlt en die onbewuste argetipes wat die moontlike oorsaak van die kliejlt se pro- 

bleem mag wees. Argetipes se betekenisse is vir die spelberader met sand van belang omdat dit 

kan help om die dieper onderbewuste van die klient na vore te bring. Argetipes is universele 

betekenisse wat deur die hele samelewing aan 'n simbool of objek gegee word. Die klient kan 

egter ook sy eie persoonlike betekenis aan so 'n objek gee (Hunter, 1998:43). 

Narratiewe berading verskil hier van Spelberading met sand, omdat die betekenis wat 'n klient 

aan 'n objek of figuur wat by as metafoor of simbool vir sy stone gebruik, deur die klient self 

toegesluyf word. Die berader en klient gebruik die betekenis wat die kliejlt daaraan koppel. 

Hunter (1998:41) s2 die volgende oor die gebruik van simbole: 



''Sandplay t q s  into the essence of language: the tramformation of qerience into 

symbols which can be manipuhted and expressed." 

Spelsimbole in die vorm van miniatuurobjekbe vervang dus die w r d e  van die klient. Hierdie 

gebmik van sirnbole maak dit verder moontlik dat dowe klimte of kliente met 'n taalgebrek ook 

voordeel put uit spelberading met sand (Hunter, 1998:41). 

Simbole versteek ook sekere aspekte van die klient se bewuste wat hy nog nie gemaklik kan 

hanteer nie. 'n Seun kan byvoorbeeid in die sand met 'n groot manlike htasiefiguur veg, tenvyl 

hy in werklikheid nog nie gereed is om op te staan teen sy eie dominante vader nie (Hunter, 

1998:42). 

Die berader moet daarteen waak om prernatuur na simboliese betekenisse te gyp en dit te wil 

analiseer (Jackson, 199155). Dit stem ooreen met narratiewe berading, waar dit belangriker is 

dat die kliijlt sy eie betekenisse beg aan spesifieke simbole. 

Nadat die belangrikste toerusting bespreek is, wat benodig word vir 'n spelberadingsessie met 

sand, kyk die navorser na die rol wat die berader speel in die proses. 

4.6 Die proses in spelberading met sand en die rol van die berader. 

Die navorser kyk vervolgens na die ml van die berader in spelberading met sand 

Kalff (l98l:i) vat die basiese rol van 'n berader deeghk saam: 

" I am sure that new discoveries and other approaches than those I haw eqverienced 

myself can prove helpfir1 in alleviating the suffering of the patient, and this should be the 

therapist's primary motivation, above and bepnd the development of new techniques and 

ideas." 



Daar moet met die eerste beradingsessie aan die klient verduidelik word wat die tegniek van 

spelbending met sand is omdat dit dikwels onbekend is aan baie mense. Dit is ook belangrik om 

spelberading met sand te verduidelik omdat daar 'n diskoers heers wat d dat "spel" nie berading 

kan wees nie. In die geval van kinders wat vir berading g e b ~ g  word, moet die ouers verduidelik 

word hoe spelberading met sand werk (Carey, 1999:67). 

Die ouers word ingelig oor die verdere aspekte van die spelberading met sand, soos die meta- 

foriese aard van sped, deur daarop te wys dat kinders van nature toegerus is om in metafore te 

dink. Na elke sessie moet daar ook gepoog word om t emgvoe~g  aan die ouers te gee oor die 

vordering van die kind (Carey, 1999:70). 

Die eerste taak van die berader is dus om 'n veilige atmosfeer te skep vir die kliijlt (Carmichael, 

1994:2). 'n Sterk verhouding ontwikkel tussen die berader en die kliijlt, sonder dat die klient 

afhanklik raak van die berader. Die sandkas tree op as buffer teen oor-afhanklikheid van die 

berader (Hunter, 1998:43). Die berader is 'n observeerder van die proses wat plaasvind (Colling 

& Molchanov, 1999:3). Betekenisse wat die klient heg aan objekte is belangriker as betekenisse 

wat die berader daaraan heg (Ryce-Menuhin, 1992:70). 

Die bender sien wat die klient in die sand bou, dus is hy bewrreg genoeg om 'n "daar langs die 

sandkasW-e~aring te beleef. So kan die berader 'n ''in die skoene van die kliijlt" tipe ewaring 

beleef (Ryce-Menuhin, 1992:Il; Cunningham, 2001 :I). Colling en Molchanov (1999:3) is van 

mening dat die berader die "ieser" is van die klient se w6reld in die sand. 

'n Verdere ml van &e berader is om die bou van &e klient se w6reld te be- sodat hy weer 

daarna kan verwys op 'n later s tdurn in die berading. Dit kan gedoen word dew sketse, foto's 

of notas. Die foto's w r d  geb6re en dm kan die bender later weer daarna kyk (Weinrib, 

1983:15; Ryce-Menuhiin, 19925; Carey, 1999:63; Homeyer & Sweeney, 1998:74). 

Ryce-Menuhin (1992:70) skryf oor die belangrikheid daarvan om nie aannames te maak oor die 

kliijlt se menings of betekenis nie: 

"A world-maker, standing in front of an open drawer, containing o number of 

representations of houses of diflerent shapes and sizes took up a mem'um-sized house and 



put it on the flat sand in the world tray. To the indiviclical who has taken up the house, it 

may represent 'a house' but it may also, and with equalpossibility, represent nothing of 

the sort It may be the nearest object he can find to standfor the idea of 'safety' or 'being 

under observation: or 'the restrictions of urban lifi ', or Yamib' or simply a 

conveniently sized and shaped rectangular object he can use as a plinth on which to put a 

horseman. " 

Wat baie belangrik is, is dat die berader nie te gou te veel moet "weet" nie, anders mag die kliEnt 

se kreatiwiteit gedemp word. Geduld is nodig om die tyd en spasie wat 'n kli&t nodig het aan 

hom beskikbaar te stel (Ryce-Menuhin, 1992:14, 15). Die berader moet leer om ten volle be- 

trokke te wees om die klient se proses in die sand te observeer, hoewel dit mkwels tyd neem 

(Horneyer& Sweeney, 1998:65; Hunter, 1998:40). 

Vewolgens verskaf Pearson en Wilson (2001:95) 'n sespunt-plan as riglyn vir beraders wat met 

spelberading met sand wil begin: 

1. Doen soveel ervaring van spelberadmg met sand op as wat jy kan saam met 'n gekwali- 

fiseerde sandspelberader. 

2. Doen 'n opleidingskursus saam met 'n aanvaarde professionele terapeut. 

3. Lees relevante navorsing oor hierdie rigting. Ahoewel die hoog aangeskrewe toepas van 

spelberading met sand nie uit boeke geleer kan word nie, kan navorsing hieroor jou eie 

ewarings verryk. 

4. Begin jou eie miniatuurobjek-versameling. Vertel jou familie wat jy wil be, snuffel rond in 

afslagwinkels en by vlooimarkte. 

5. Koop of bou 'n sandkas. Kry gewaste riviersand by 'n hardewarewinkel. 

6. Kry gekwalifiseerde toesig. Volgehoue toesig onder 'n ervare spelberader met 

sand is uiters belangrik. 

Carmichael (1994:2) beskryf die sand as die proses, die sandkas as die medium en die d re ld  as 

die produk. 

Homeyer en Sweeney (1998:60-76) gee 'n sespunt-plan waarvoigens 'n berader sandkasberading 

kan toepas: 



STAP 1 : Opstel van die vertrek 

STAP 2: Stel die sandkas en die miniatuur-objekte voor 

STAP 3: Die klient skep die toneel in die sandkas 

STAP 4: Na die skeppingfase 

STAP 5: Skoonmaak van die sandkas 

STAP 6: Dokumentering van die sandkas-sessie 

Die navorser bepreek hierdie ses punte vervolgens kortliks 

STAP 1: Opstel van die wrlrek 

Die pmses sal afhang van die situasie waarin die berader hom bevind. Jndien die berader 'n 

aparte vertrek vir berading het, sal die voorbereiding soos volg daama uitsien: 

Maak seker dat die sandkas en die miniatuumbjekte reg is vir die beradingsessie. 

Verseker dat daar nie enige oorblywende miniatuurobjekte in die sandkas is van &e vorige 

sessie nie. 

Die sand moet plat en effens glad wees vir die klient. 

Indien daar twee sandkaste is: 

Sien toe dat die nat sandkas vogtig genoeg is. Indien die berader die klient toelaat om die 

sand self nat te maak, moet water en 'n houer beskikbaar wees (Carey, 1999:60). 

Indien daar een sandkas is: 

Verseker dat daar genoeg water byderhand is indien die klient nat sand verkies (Carey, 

1999:58). 

Indien die berader 'n vertrek moet omskep vir berading is dit belangrik dat die miniatuurobjekte 

in die kategoriM gepak is m s  reeds bespreek (sien p32-33). Die stoel waarop die berader sit, 

kan op 'n plek geplaas word wat nie in die klimt se pad sal wees nie. Dit is tog belangrik dat &e 



kli-t die berader as betrokke moet ervaar tydens sy sandbousessie (Homeyer & Sweeney, 

1998:61; Carey, 1999:71). 

STAP 2: Stel die sandkas en die miniahuvobjekte vaor. 

Die voorstel van die klient aan die sandkas en miniatuurobjekte moet ooreenstem met die proses 

wat die berader gaan volg. Die berader mag van n nie-direktiewe of 'n direktiewe b e n a d e ~ g  

gebruik maak, of selk van beide. 

Die berader kan kies om niedirektief met die klient te werk. Die berader kan die volgende 

gebruik as aansluitingspunt om die klient aan die proses voor te stel: 

"Hier is 51 versameling miniahrurobjekte (wys na die rakke en mandjes). Jy mag soveel 

van hulk gebruik as wat jy wil. Ek stel voor &t jy 'n oomblik eers na hulle kyk en dre 

kies wat met jou praat. Plaas dit in die sand (wys na die sandkas). Dan h jy soveel 

miniatuurobjekte byvoeg as watjy wi, om 'n wZreld in die sand te bou. Neem jou tyd en 

laat my w e t  wanneer jy klaar is." 

Wanneer ouer kinders en tieners vir bending opdaag, mag die voorstelling soos volg aangepas 

word: "Hier is h versameling miniatuumbjekte. Jy mag soveel van hulle gebruik as watjy wil. 

Bou dun h m e 1  in die sand. Die m e 1  mag enigiets wees watjy wil bou. " Indien die kind of 

tiener onseker lyk oor dit wat van hom venvag word, mag jy met die volgende verder voortgaan: 

"Jy weer dat 'n mens die 'pause'- knop Ran druk wanneerjy h film kyk en jy die film wil stop? 

Wanneer die film stop, sienjy die toneel van die film. Die toneel watjy in die sand bou, Iran wees 

soos hierdie toneel in die film, maar nie h film nie, maar iets watjy kan uitdink. Kyk na die 

miniatuurobjekte en kies vnn hulle om in die sand te sit, en bou dan verder. " 

Homeyer en Sweeney (1998:63) meen dat sommige beraders verkies om die volgende worde te 

gebruik: 



skep 'n w6reld 

skep jou w6reld 

skep 'n toneel 

bou 'n wsreld 

boujou d r e l d  

bou 'n toneel. 

Die woorde wat gebruik word in die voorstel van die klient aan die pmses is egter belangrik en 

kan 'n sekere imp& h6. Petruk (19973) wys die belangrikheid hiervan uit dew 'n studie wat met 

nege- tot effjarige kinders gedoen is. Die kinders is gevra om hul "wereld in die sand te skep", en 

die meeste het 'n realistiese weergawe van hul woongebied gebou. 

Sommige klimte mag oonveldig me1 wanner hierdie "vry" en ongestruktureerde werkswyse 

aan bulle voorgestet word. In so 'n geval sal dit beter wees om 'n spesifieke taak aan die klient te 

gee. Die taak kan dan ook aansluit by die kliint se probleem. 'n Voorbeeld hiervan kan wees 

waar 'n student pmbleme ervaar met sy kamermaat. Die berader kan byvoorbeeld die volgende 

vra: "Bou 'n toneel in die sand wat beskryfhoe jy voel wanneer jy by die huis kom na werk en 

jy sien dat jou kamermaat die buiseels weereens gebreek het" (Horneyer& Sweeney, 1998:64). 

STAP 3: Die kliTnt skep die toneeZ in die sanrlRns 

Laat die kliht toe om die nie-direktiewe of direktiewe konstruksie van sy toneei in die sand te 

bou. Intussen respekteer die berader beide die proses wat besig is om plaas te vind (die bouwerk 

of skepping) en die pmduk (toneel) wat oniptooi (Homeyer & Sweeney, 1998:65). 

Tenvyl die klient in die sand bou, moet die berader ten volle betrokke wees. Om 'n terapeutiese 

omgewing te bewerkstellig is dit nodig dat die berader stil moet wees. Pearson en Wilson 

(2001:82) meen dat dit belangrik is dat die berader nie sy hande in die klient se sandkas moet 

indruk en aan die miniatuumbjekte moet raak nie omdat dit sal inmeng met die kIi& se werk- 

spasie. 



Dit is nodig dat die berader luister, observeer en empaties deel in die skepping van die kliwt 

(Weinrib, 1983:lZ). Die berader moet die proses vertrou (Homeyer & Sweeney,1998:65; 

Carey,1999:73). 

Dinamika waama die berader moet oplet om die klient beter te kan verstaan is te vind in die 

visuele voorstelling in die sand en die kliht se interaksie met die miniatuurobjekte (Homeyer & 

Sweeney, 1998:67). 

Die interaksie met die sand 

Die berader moet oplet na hoeveel tyd die kliht daaraan bestee om die sandoppe~lak glad te 

maak. Word die sand baie geskuif! Word die sand opgehoop om die blou oppewlak na vore te 

bring? Dit kan ook wees dat die klient die aanraking van die sand vermy, vir spesifieke redes. 

Hieroor kan later in die proses navraag gedoen word (Homeyer & Sweeney, 1998:67). 

Die interaksie met die miniatuurobiekte 

Vermy die klient enige interaksie met sekere objekte of kategoriee? Word daar meer tyd bestee 

aan sekere miniatuumbjekte of kategoriee as ander? Word sekere miniatuurobjekte sagter of 

versigtiger hanteer as ander? Begin die kliht met 'n skynbare fokus en plan, maar dan eindig die 

sandkas in chaos? (Homeyer & Sweeney, 1998:67; Weinrib, 1983: 13; Ryce-Menh,  1992:16). 

Dit is vir sommige beraders gerieflik om notas te neem tydens die sessie sodat daar weer later 

hiema verwys kan word. 

Stap 4: Nu die skcppingsfae 

Die doe1 waarvoor die kliht die toneel moes bou in die sand, sal hierdie stap beinvloed. Som- 

mige beraders sal verkies dat die skeppingswerk van die klient nie bespreek word nie. 

Ander beraders mag die toneel wat die klient geskep het gebmik as aanknopingspunt om die 

bending verbaal voort te sit. Die berader mag &t moeilik rind om nie die kliht se werk te inter- 

preteer nie. A1 het die berader insig oor die moontlike betekenis van dit wat in die sandkas gebou 



is, mag hy nie sy opinie gee nie. Dit is belangrik dat die Wient betekenis moet koppel aan dit wat 

hy gedoen bet. Deur wae te vra kan die berader die kli&t se werk ondersoek en beter verstaan. 

Besorekine. van die sandkastoneel 

Daar is sekere riglyne wat die berader kan voorsien van insig in die sandkastoneel wat die klient 

geskep het (Homeyer & Sweeney, 1998:68). 

Vervolgens word kortliks na Homeyer en Sweeney (1998:68) se riglyne verwys: 

Ondersoek die voltooide sandkas deeglik. A1 het die berader elke stap geobserveer wat die 

ktient in die sandkas geneem het, is dit nodig om die geheelbeeld van die sandkas te lay. 

Observeer die sandkas emosioneel. Waiter emosie word by die berader opgewek wanneer hy 

na die sankbak kyk? Is dit rustig? Kwaad? 

Evalueer die organisasie van die sandkas. Die analitiese psigo-analiste mag byvoorbeeld baie 

tyd spandeer aan die analisering van die klient se toneel in die sand. 

Die dgende  is tipiese voorbeelde van hoe sanddrelde deur die kli&t georganiseer kan word, 

asook moontlike betekenisse wat daaraan geheg kan word: 

I .  'n LeZ wê reId 

'n Sandkas word gesien as 'n lee d re ld  wanneer daar 35 of minder miniatumbjekte gebruik is 

(Homeyer & Sweeney, 1998:69). 'n Lee d re ld  kan 'n aanduiding wees dat 'n klient sy wsreld 

as ongelukkig ervaar. Die kli&t mag verwerp voel en die hehoefie ervaar om te ontvlug. 

2. 'n Menshse wireld 

'n Sandkas word gesien as 'n menslose w6reld indien daar nie mense in die sandkas voorkom nie 

(Homeyer & Sweeney, 1998:69). Mense word gesien as mans, vmuens, kinders, beroepsfigure, 

ensovoolts, maar sluit oorlogsfigure uit. 'n Menslose d re ld  mag daarop dui dat die klikt wil 

ontsnap enlof dat daar gevoelens van vyandigheid is teenoor mense. Kinders wat byvoorbeeld 



mishandel is, mag 'n menslose d re ld  bou omdat hulle voel dat mense wat in die regte w6reld is, 

hulle seergemaak het. Hulle wil liewer uit hierdie d re ld  ontsnap. 

3. 'n Geslotc w2nld 

'n Geslote d re ld  is een waarin die klii%t gebmik maak van heinings of ander afskortings. Die 

miniatuumbjekte wat in die sandkas voorkom, moet ook in oormaat deur beinings omhein of 

akeskort wees. 

Die geslote d re ld  kan gesien word as uitroep van die klii%t na die volgende: 

behoefie om beskerm te word; 

afsluit van die klibt van ander, 

om gevare uit te sluit; en 

'n vrees vir sy eie innerlike impulse en 'n behoefie om eksteme beheer te kan toepas 

(Horneyer& Sweeney, 1998:70). 

4. 'n Rigiede wireki 

'n Rigiede w6reld is 'n d re ld  van lye of 'n skematiese rangkikking. Die rangskikking van die 

miniatuumbjekte kom dikwels onrealisties voor en het 'n rigiede rangskikking en 'n geometnese 

patroon. 

Dit mag aandui dat daar 'n emstige behoefie aan orde is, as reaksie op die klii%t se chaotiese 

w6reld. Dit mag ook gesien word as die klii%t se behoefie aan perfeksionisme, of selfbeheer. 

5. 'n ongeorg~bee& w&& 

'n Ongeorganiseerde w6reld staan dikwels as 'n chaotiese d re ld  bekend. In hierdie d re ld  word 

die miniatuumbjekte chaoties en impulsief geplaas. Terwyl die bou van hierdie d re ld  aan die 

gang was, kon dit voorkom of die kliht beplan, maar die klii%t verloor beheer en die w6reld 

verander in chaos (Horneyer & Sweeney, 1998:71). 

Hierdie w6reld mag 'n indikasie wees van die klii%t: 

se innerlike onsekerhede; 



se reaksie op &e chaos wat hy ervaar in sy w6reld; of 

se onvermoe om selfbeheer te kan toepas. 

6. 'n Aggressiewe wzreld 

Die aggressiewe w6reld word maklik geidentifiseer. Dit mag 'n oodogsveld voorstel met die 

karakters wat baklei en veg. Daar mag busse, motors, vliegtuie of bote wees wat bob. 

Die betekenis van die aggressiewe wsreld is dit wat dit d: aggressie. Sommige kliente bou hul 

sandkas gebaseer op dit wat in die werklikheid aangaan. Ander kliente mag dalk ag slam op hul 

imedike aggressie, wat hulle we1 veilig is om in die sandkas uit te beeld (Homeyer & Sweeney, 

1998:71). 

'n Verdere riglyn wat die berader kan gebruik is om die tema of metahor van &e sanddreld te 

identifiseer. 

Indien die sandkastoneel of w6reld een van die bogenoemde ses werelde is, mag dit maklik wees 

om dit te identifiseer. Dikwels is dit nie so eenvoudig nie. Soms is dit beter om 'n metafoor vir 

die sandkas te identifiseer as om 'n tema te kies. 

Homeyer en Sweeney (1998:72) gee 'n twaalfiarige meisie as voorbeeld. Sy hou verskriklik baie 

van iemand. Sy gebruik 'n heining wat omgeval bet as metahor vir die intense gevoel wat sy 

ervaar. Hierdie heining 16 plat, asof dit omgeblaas is deur energie wat ontplof het binne die 

heiningsarea Sy identifiseer hierdie toneel as "die energie van liefde" wat meer beskrywend is as 

'n tematiese benaming wat sy daarvoor moes gee. 

Nadat die voorafgaande stappe voltooi is, kan die berader die klient nooi om 'n titel te verskaf 

aan die toneel of w6reld wat hy gebou het (Horneyer & Sweeney, 1998:72). 

STAP 5: S k w d  van die sandkps 

Die klient raak dikwels so deel van die w6reld wat by besig is om te bou dat die berader die 

kliat  vroeg genoeg moet waarsku dat die tyd verstreke is. Alhoewel dit nodig is om by die tyds- 

limiet te bly, is dit onregverdig om 'n klient in die middel van sy sessie te stop. 



Die miniatuumbjekte mag eers temggepak word wanneer die klient die vertrek verlaat het 

(Bradway d., 1981:136). Respek word so getoon vir die klient se werk. Dit is ook belangrik 

dat die kliat  die visuele beeld van sy toneel moet kan onthou. Die meeste kliente dink voort oor 

die metafoor van hul sandkas gedwende die tyd voor hul volgende sessie (Homeyer & Sweeney, 

1998:74). 

STAP 6: Doknmentering vnn die sandka.-sessl 

Die berader kan 'n foto neem van die sandkastoneel om dit in die kliht se l k r  te bewaar. Dit 

mag alleenlik gedoen word met die klient se toestemming. Die hto's kan waardevol wees wan- 

neer daar oor 'n lang tyd na die werk van die klient gekyk word (Homeyer & Sweeney, 1998:74; 

Carey, 1999:64; Weinrib, 1983:lS; Ryce-Menuhin, 19925). 

Beraders wat koste wil bespaar, kan die sandkas teken. Dit is egter nie so efFektief soos 'n foto 

nie, omdat dam dikwels detail van die sandkas is wat uitgelaat word. 

'n Verdere opsie as beradingswyse in sandkasberading is die "hkus"- proses 

(Homeyer & Sweeney, 1998:SS). In stede daarvan om die kliht te vra om die sandkas wat gebou 

is, 'n titel of naam te gee, kan die berader spesifieke vrae vm Hierdie vrae kan draai om die indi- 

viduele miniatuurobjekte wat die kliht in die sandkas geplaas het. 

Homeyer en Sweeney (19985) gee die volgende benadering wat hiemp van toepassing is: 

1. Vra die kliht om die sandkas 'n naam te gee. 

2. Vra die kliht  om &e toneel te beskryf. Laat die klient toe om soveel narratief moontlik te 

gebmik. Dit is altyd goed om die k l im toe te laat om soveel van die sandkas te besluyf as 

wat hy verstaan. Wat vir die berader as 'n chaotiese en leE? toneel mag voorkom, mag vir die 

klient vol betekenis wees. 

3. Nooi die klient om die spesifieke miniatuurobjekte te bespreek. 

Met watter waag kan die berader begin? Hier is 'n paar idees: 

Vraag aan berader: Staan een miniatuurobjek om een of ander rede uit bo die ander? Is daar 

'n miniatuurobjek wat groter of kleiner is as die ander? 



Vraag aan berader: Ontlok 'n sekere miniatuumbjek 'n spesifieke emosie by jou? 

Vraag aan kliijlt: Watter miniatuumbjek verteenwoordig jouself in die sandkas? 

Vraag aan kliat: Is daar enige miniatuumbjekte wat iemand spesifiek verteenwoordig? 

Vraag aan kliljlt: Watter miniatuurobjek het die meeste mag? 

Nooi die kliijlt om stemme te gee aan die verskillende miniatuumbjekte. Wat sou die miniatuur- 

objekte ges8 het van hierdie toneel? Dit kan behulpsaarn wees indien daar 'n dialoog tussen die 

miniatuumbjekte sou plaasvind 

Wat is die betekenis van die miniatuumbjekte? (Wanneer die berader kan verstaan wat die bete- 

kenis is van die miniatuur-objekte, kan dit die berader nog aanknopingspunte gee om die sandkas 

volledig met die kliijlt te bespreek.) 

Die klient se interaksie met die miniatuurobjekte: Terwyl die klient besig was om in die sandkas 

te bou, was daar enige huiwering om 'n sekere miniatuumbjek te gebruik of om van een afstand 

te doen? 

Nooi die klient om die aksies uit te wer. Kinders wer hul sandkastoneel dikwels op. Hierdie 

proses kan baie waardevol wees. Dit is moontlik om die kliijlt te vra oor dit wat wlgende mag 

gebeur, of wat hierdie miniatuumbjek vir 'n ander een beteken. 

Dit is nodig dat die berader ingelig moet wees oor wanneer om die bending te beindig. Vervol- 

gens gee Sweeney (1 997:146) 'n paar punte om na op te let as riglyne: 

Die klient besit verhoogde vermoe om pmbleme op te 10s. 

Die klient verbaliseer meer. 

Daar is 'n gmter gewilligheid om te ondersoek. 

Daar is meer selfvertroue en 'n groter gevoel van eiewaarde. 

Verminde~g in angs en depressie. 

Groter vermoe om meer georganiseerd te dink en op te tree. 

Groter vermM om ernosies uit te dmk. 

Vermindering in aggressie. 

Verminde~g in die vrees vir konhntasie en 'n groter gewilligheid om te onderhandel. 
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0 Verhoogde verrnoe om frustrasies te beheer. 

Meer gewillig om hulp te soek. 

Verhoogde vermoi: om besluite te neem. 

0 Verandering in kreatiewe uitdrukkings, insluitend stories en kunswerk. 

4.7 'n Voorbeeld van Spelberading met sand 

Vewolgens gee die navorser 'n worbeeld van hoe spelberading met sand met 'n paartjie gedoen 

kan word. 

Soos voorheen genoem, word spelberading met sand ook gebruik in berading met paartjies. Ariel 

(1992: 1 1) verskaf twee redes waamm spelberading met sand vir families en paartjies gebruik kan 

word. Eerstens, dit skakel "ompad"- beskermingsmeganismes soos rasionalisasie en ontkenning 

uit, en skep in die plek daarvan onmiddellike emosionele ervarings. Tweedens syfer die onbe- 

wuste gedagtes, emosies en verhoudings tot die oppewlak deur deurdat die kommunikasie ge- 

makliker is. 

Die paartJie se ''w&eld" word voltooi in 'n kas wat hulle in stilte saam bou met simbole, in 

kontras met die stereotipiese woorde wat gewoonlik gebruik word. Sodra die paartjie klaar gebou 

het, via die berader gefokusde vrae. 

Carmichael en Echols (1997:6) gee voorbeelde van gefokusde vrae wat die berader kan vra: 

Wat het die items wat jy in die sandkas gebruik het, bepaal? 

Wat dink jy het die keuse wat jou eggenoot gemaak het, bepaal? 

Hoe het jy jou eggenoot se skuiwe en herskuif van iets wat jy in die sandkas ingesit het, 

beleef? 

Wie dink jy was die ingenieur van hierdie wikld? 

Watter enkele wood sal jy kies om hierdie wsreld te beskryf? 





4.8 Samevatting 

In hoofstuk 4 is daar k e ~ i s  gemaak met spelberading met sand. Die navorser het gekyk na die 

agtergmnd van spelberadmg met sand en me pioniers van die teorie. Die toemsting wat benodig 

word om spelberading met sand toe te pas is uiteengesit, asook die kategorie wauin dit 

gerangskik kan word. Die pmses in spelberading met sand is bespreek, asook die rol en taak wat 

die berader veml.  

Die kern van spelberading met sand is gegmnd in die poging om die klient deur 'n proses van 

heling te neem op die mees natuurlike wyse. 

Schiller sluit by Jung aan wanner by sk  "Man is completely h u m  only when he is at 

play "(Ryce-Menuhin, 1992:6). 

In die volgende hoofstuk word daar gekyk na die navorsingsvoorstel wat van toepassing is op 

hierdie navorsingstuk. 



NAVORSINGSMETODOLOGIE 

5.1 Inleiding 

Volgens Koke (1992:3) is dit nodig dat die navorser die vraag rakende sy epistemologiese posi- 

sie moet beantwoord. So is dit ook nodig dat die navorser haarself orimteer ten opsigte van die 

raamwerk waaruit sy haar navorsing wil doen. Kwalitatiewe navorsing en die literatuurstudie sal 

onder besprekmg kom en die navorser sal aan die leser verduidelik waarom hierdie navorsings- 

metode gekies is. Vewolgens word hiema gekyk. 

5.2 Kwalitatiewe navorsing 

Alhoewel daar 'n skuif van kwantitatiewe na kwalitatiewe navorsing in metodes van navorsing 

plaasgevind het, is alle kwalitatiewe navorsingsmetodes nie noodwendig postmodem nie (Both, 

1998:80). Die navorser maak van die kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik omdat dit voor- 

delig is vir die navorsing, soos die volgende aandui: 

Van Heerden (1999) se idees oor kwalitatiewe navorsing is: 

0 cllt is meestal postmodemisties; 

dit konsentreer op konstrukte: een van talle altematiewe; 

dit werk meer heskrywend; 

0 dit beskou die geheel van die saak; 



die navorser en die objek het weders~ds 'n invloed op mekaar; 

die omgewing waarin die objek hom bevind, speel ook 'n rol; 

dit konsentreer eerder op ideografiese waarhede of gekontekstualiseerde kennis; 

nuwe taal en betekenis word eerder gekonstmeer; 

nuwe aspekte wil eerder geillustreer word; 

die betroubaarheid van die navorsing hang van die konteks af; 

die klem val op beskrywlng; 

die navorser wil verstaan eerder as verklaar; en 

daar bestaan 'n rekursiewe verbintenis tussen navorser en die navorsing. 

Die navorser sien kwalitatiewe navorsing as 'n meer filosofiese wyse om te werk te gaan omdat 

hierdie navorsingswerkswyse minder begrens is. 

Lincoln en Guba (soos aangehaal deur Niwl, 1996:67) vestig die navorser se aandag op 'n paar 

positiewe aspekte van kwalitatiewe navorsing: 

bime kwalitatiewe navorsing word daar so omvattend en ryk moontlik beskrywlngs gegee 

aan realiteite; 

kwalitatiewe navorsing wys interaktiewe prosesse duidelik uit; 

kwalitatiewe navorsingsmetodes is vloeibaar en responsief ten opsigte van data; 

daar vind 'n uitbreiding van die menslike sintuie, naamlik sien, hoor en die 

inwtiewe sesde sintuig, plaas; 

die wedersydse vormende invloede en waardepatrone wat binne die navorsingspmses 

eenwoordig is, word gerespekteer binne kwalitatiewe navorsing. 

Een van die belangrikste voordele van kwalitatiewe navorsing is volgens Marshall en Rossman 

(1995:87) dat die navorser uit die kalklig beweeg; sy interpretasies en stem is nie van belang nie. 

Die hkus word verplaas na die kli-t wat horn op sy manier en sy eie tad uitdruk. 

Betekenis en realiteit word geskep binne die domein van taal, en kwalitatiewe navorsing berus 

op die aanname dat verskeie realiteite moontlik is. 



Nicol (1996:64) glo dat taal 'n bindende faktor binne kwalitatiewe navorsmg is en dat geleent- 

hede vir die konstruksie van veelvuldige realiteite deur taal geskep word. Kennis wat geskep en 

betekenisse wat gevorm word, is nie objehef nie en word temggeplaas in die hande van persone 

betrokke by die betekenisgenerering (Nicol, 1996:68). Nicol(1996:68) meen verder dat verskil- 

lende stemme hoorbaar word binne kwalitatiewe navorsing omdat elke individu sy eie d i t e i t  

op sy eie unieke manier konstrueer en met sy eie lens na &e werklikheid kyk. 

Soos wat die navorser verantwoording m e t  doen oor die navorsingswyse wat in hierdie na- 

vorsingstuk gebruik is, so moet die navorser die metode van data-insameling wat gebmik is 

aandui. 

5.3 Literatuurstudie 

Die navorser maak van 'n literatuurstudie in hierdie navorsing gebruik om die inligting te kan 

versamel wat handel oor die Narratiewe beradingswyse en Spelberading met sand. 

'n Literatuurstudie m e t  die navorsing wat gedoen is oor 'n spesifieke onderwerp vervat. Die 

navorsing kan skripsies, navorsingstudes, videobande en enige navorsingstukke insluit wat die 

navorser kan help om blootstelling aan die onderwerp so wyd moontlik te maak. 

Daar word in die boofstukke oor Narratiewe benadering veral gekyk na die werk van Michael 

White (1990; 1991), David Epston (1998), Anderson en Goolishian (1988), Monk et (1997). 

In die stukke oor Spelberading met sand is daar gekyk na die navorsing van onder andere Ryce- 

Menuhin (1992), Carey (1999), Homeyer & Sweeney (1998) 

5.4 'n Kwalitatiewe-vergelykende studie 

Die navorser maak gebruik van die kwalitatiewe navorsingsmetode gekombineer met 'n onder- 

soek van vergelyking tussen Narratiewe berading en Spelberading met sand. 



Volgens Straws en Corbin (1990:62) word daar in 'n kwalitatiewe-vergelykende studie data oor 

die onderwerpe versamel, die data word opgebreek in verskillende dele en noukeurig ondersoek. 

Die doel van die vergelyking is om te help om aannames w r  die onderwerp deur te breek en 

spesifieke dimensies te ontbloot. 

Vanuit hierdie vergelykende studie word daar gepoog om inligting te verkry waarvolgens die 

navorser blootstelling kan verkry oor die twee tipes beradingswyses, wat 'n bydrae kan lewer tot 

beide die beradingswyses waarmee daar gewerk word. 

5.5 Samevatting 

In hierdie h w M  is die navorsingsmetode wat gevolg word en wat die beste pas by hierdie 

navorsingswyse bespreek. Daar is aandag gegee aan die kwalitatiewe navorsingsmetode, litera- 

tuurstudie en kwalitatiewe-vergelykende studie, wat die navorser gevolg het om die inligtmg vir 

hierdie navorsingswerk in te samel. 

Vervolgens word daar 'n vergelykende studie gedoen tussen Narratiewe berading en Spel- 

berading met sand in Hoofstuk 6 in 'n poging om te bepaal of ooreenkomste tussen Narratiewe 

beradmg en Spelberadiig met sand vwrkom, en of hierdie twee beradingswyses mekaar sinvol 

kan aanvul. 



'N VERGELYKING TUSSEN NARRATIEWE 

BERADING EN SPELBERADING MET SAND 

6.1 Inleiding 

In die vorige eeu is die narratiewe benadering tot be&g veral deur die werk van White en 

Epston aan die beradingsw6reld bekendgestel. Net so is daar ook in hierdie dekade 'n gmter 

gewteresseerdheid in die gebruik van spel in beradimg (Whlte & Allers, 1994:l; Carey, 1999:l). 

In hierdie navorsingstuk word daar gefokus op Narratiewe berading, en 'n ondersoek m r d  ge- 

doen om &e ondersteunende mlle wat Narratiewe berading en Spelberading met sand teenoor 

mekaar kan speel, uit te wys. 

Die navorser poog egter nie om die een beradingswyse bo die ander uit te sonder nie en d ook 

nie dat een beradingswyse beter as die ander een is nie. Daar word gekyk na 'n kombinasie van 

hierdie twee beradmgswyses. Die navorser vergelyk die Narratiewe beradingswyse en Spelbera- 

ding met sand met mekaar en bepaal ook so 'n paar oomnkomste. 

6.2 'n Vergelyking tussen Narratiewe berading en Spelberading met sand 

Vewolgens wil die navorser moontlike ooreenkomste tussen Narratiewe berading en Spelbe- 

rading met sand ondersoek dew die twee beradingswyses met mekaar te vergelyk. 

Daar sal op die volgende aspekte gefokus word: 



Ons leef in stones 

Die bedngswyse en -proses 

Ekstemalisering 

Dominante stone 

Dekonstruksie van die pmbleem 

Unieke uitkomste 

Temgkyk na vonge beskrywings 

Metafore 

Die storie word 'n naam gegee 

6.2.1 Ons leef in stories 

Die mens verkry betekenis deur ervarings te struktureer in stories. "As this storying of 

experience is dependent upon language, in accepting this premise we are also proposing that we 

ascribe meaning to our experience and constitute our lives and relationships through language" 

(White & Epston, 1990:27). 

Die manier waarop die mens dink oor die w&eld, dit interpreter en teenoor die d r e l d  reageer, 

word in 'n p o t  mate bepaal deur die mens se self-narratief. In 'n mate is 'n storie realiteit op sy 

eie en dit het 'n direkte invloed in ons lewe. Narratiewe berading poog om 'n persoon se storie of 

stories neer te pen en te verken deur middel van tad. In die Narratiewe beradingswyse word dit 

gedoen deur middel van w r d e .  

Spelberading met sand bied 'n alternatiewe wyse om iemand se storie te verken. In Spelberading 

met sand word die storie nie alleen in verbale taal verwoord nie, maar daar word ook van 'n nie- 

verbale kommunikasieproses gebruik gemaak. Die miniatuumbjekte word die "woorde" van die 

klient waaraan hy 'n eie unieke betekenis heg (Weinrib, 1983:81; Homeyer & Sweeney, 

1998:65). Die vorm van berading kan veral voordelig wees wanneer iemand 'n pmbleem met 

taal het, byvoorbeeld jong kinders wat mag sukkel om hut gevoelens te verwoord. 

Spelberading met sand kan dus 'n ondersteunende funksie vemg in Narratiewe berading deurdat 

Spelberading met sand die klient help om sy storie ook visueel voor te stel. Dit maak die abstrak- 

te beradingspmses van Narratiewe terapie meer konkreet. 



6.2.2 Die bemdingwyses en dieprossse watgmlg word 

Die navorser let vewolgens op 'n paar elemente van Nanatiewe berading en Spelberadmg met 

sand wat met mekaar ooreenstem. 

6.2.2.1 Die bcmder werk vianuit 'n "nie weet nienposisie 

Anderson (1 997:34) verwys na die "nie weet nie"posisie in die Nanatiewe benadering as volg: 

"Notknowing refers to the attihuie and belief that the therapist cloes not haw access to 

privileged information, can newrfilly understand another person, and always needs to 

learn more about what has been said or not said." 

Die berader wat die Narratiewe beradingswyse volg, is met ander woorde nederig oor die kennis 

waaroor hy beskik en is gedurig besig om inlighng by die klit4lt in te win. Die berader is in 

teendeel meer ge~nteresseed in wat die kliwt graag wil d as wat hy is om inligting wat deur die 

kliht gegee word te selekteer en te gebruik om sy sienings te staaf. 

Omdat die ktiht die kemer is van sy eie e re ld ,  is dit nodig dat die bender altyd ge~nteresseerd 

sal bly in die gesprek of die w6reld wat die klient besig is om in die sandbak te bou. 

Volgens Pearson en Wilson (2001 :82) is dit belangrik dat die berader in Spelberading met sand 

nie aannames maak oor dit wat besig is om plaas te vind in h e  k l h t  se innerlike tydens bera- 

ding nie. Die moontlikheid bestaan dat as die berader aan die k ih t  verduidelik wat iets beteken, 

kan: 

die berader heeltemal verkeerd wees; 

die berader die klient die kans ontneem om dinge self te ontdek; 

die berader die klient afbanklik maak van sy insigte en leiding; 

die klient voel dat hy veroordeel of gestoomroller word. 

Die berader moet wonder oor dmge (Potgieter, 2000:75). 



Wanneer die berader aannames maak oor die storie wat in die sand plaasvind, kan dit nadelige 

gevolge he, soos ons atlei uit die voomfgaande stelling van Pearson en Wilson (2001:82). 

Deurdat die berader nie aannames maak w r  die verbaal wat die klient besig is om te vertel en of 

te bou nie, erken die berader dat die klimt die kenner van sy eie storie is. Die k l h t  en bender 

beweeg op 'n gelyke vlak, daar is nie 'n hierargie wat tussen hulle voorkom nie. 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat beraders in Spelberading met sand en Narratiewe beraders 

werk vanuit 'n "nie weet nie"posisie. Dit maak die kombinering van Spelberading met sand en 

Narratiewe berading dus verder moontlik. 

Die volgende wys damp  dat Spelberadmg met sand en Narrariewe berading vanuit 'n niedirek- 

tiewe werkswyse funksioneer. 

633.2 'n Nie-direktiewe werkswyse 

Volgens Lebo (1982:71) is 'n berader iemand wat die kliat  ondersteun en wat vwrstelle aan die 

k1i-t vermy: 

"NondirecTive therqy has come to be recognized ar an important approach to under- 

standing behaviour. It makes no attempt to control or change the cbent's meanings, 

rather it focusses attention on creating a therapeutic situation which provides 

experiences that make changes possible and Ieaws to the individual the freedom to 

decide the nature and direction of the change. " 

Die berader kan ook in die proses van Spelberading met sand kies om nie-direhef te werk te 

gaan @omeyer & Sweeney, 1998:62). Die kli-t word toegelaat om enige storie in die sand uit 

te bou (Weinrib, 1983:12). 

Die klient neem die leiding oor die rigting waarin die berading beweeg en om die aspekte in die 

beradiigessie te hanteer wat vir die kliht reg en aanvaarbaar is om te hanteer. 

In Spelberading met sand sowel as Narratiewe berading is dit baie belangrik dat die kliht  die 

rigting waarin die berading kan beweeg, moet bepaal. Indien die kli-t nie die leiding neem nie, 

kan dit gebeur dat die kli-t en berader nie op dieselfde vlak van verstaan beweeg nie. 



Pearson en Wilson (2001183) gee 'n paar voorbeelde van vrae wat die berader nie moet vra nie, 

omdat dit die klient kan lei: 

"1s that wicked witch like pur  mother?" 

"Is that lonely elephant wry sad?" 

"Is that yucky spider making the poor little rabbit frightened?" 

"This puppy over here, all alone in the comer, must feel like you?" 

Om self-ontdekking toe te laat meen Pearson en Wilson (2001:83) dat die berader die voorafge- 

noemde vrae eerdcr as volg kan stel: 

"Tell me about that wit& Do you know anyone like that?" 

"Can you tell me anything more about this elephant?" 

"How does it feel?" 

"How do you feel about the spider? How would the other figures in the tray feel about the 

spider?" 

"What do you think that puppy is thinking about?" 

"lfyou were one of thesefigures, which one would be most like you?" 

Spelberading met sand is dus 'n verdere rniddel om meer inligting oor die klient te bekom en 

speel so 'n ondersteunende rol teenoor Narratiewe berading. 

6.2.3 Ekstemalisering 

Die berader voel dat d m  in spelberading met sand ook 'n vorm van eksterndisering voorkom 

soos wat d m  in die Narratiewe beradingspmses plaasvind. Die klimt se bouwerk in die sand is 

'n vorm van ekstemdisering. 

Soos die kliijlt in Narraliewe berading afstand verkry tussen homself en die pmbleem wat ervaar 

word dew die w r d e  en metafore wat gebruik word, so verkry die kliijlt in spelberading met 

sand afstand deur sy storie in die sand uit tz beeld. Dit word verkry deur die miniatuurobjekte 

wat in die sand gebmik word om afstand tussen die kliat  en dle probleem te bewerkstellig. Deur 

hierdie ekstemdisasie is dit dan moontlik om die pmbleem vanuit 'n ander hoek te beskou, want 



nou is die persoon nie meer die pmbleem nie, maar die pmbleem is die probleem (O'Hanlon, 

1994:23; Morgan, 2000:17; Doan, 1997:131). 

In hierdie werkswyse kan daar byvooheeld in die pmses van ekstemalisering en dekonsbuksie 

deur me spelberading met sand gefokus word op persoonsgerigte pmbhnfunksionering 

(Cunningham, 2001:3). Die fokus word verplaas van die individu na die pmbleem self. Dit is 

dikwels vir mense baie moeilik om bulle 10s te maak van hul pmbleem. 'n Voorbeeld hiervan is 

mense wat sukkel met hulle gewig. Hulle sien dikwels hul identiteit in terme van hul gewig: "Ek 

is oorgewig," pleks van: "Ek is 'n persoon" @fuller & Van Niekerk, 2001 :200). 

In spelberading met sand kan daar tydens 'n sessie met so 'n persoon gekyk word na die wereld 

wat sy in die sand bou. Deur die berader se vrae kan die fase van ekstemalisasie in Narratiewe 

berading aangehelp word. 'n Voorbeeld van tipiese vrae wat die berader kan vra is: 

As jy vir die stone wat jy in die sand gebou het, 'n naam kon gee, wat sou jy dit noem? 

Wanneer kry "vet" (of die naam wat die kliwt vir die pmbleem gee) dit reg om 'n houvas oor 

jou te kry? 

Wat s2 "vet" vir jou? 

Wanneer is jy die meeste vatbaar vir "vet" en sy streke? 

Hoe behvloed "vet" jou verhouding met die mense om jou? 

Soos reeds genoem, is die proses waarin die klieat sy wereld in die sand bou alreeds 'n vorm van 

ekstemalisasie. Dit ma& dit ook makliker vir die berader om die klient te help verstaan wat 

ekstemalisasie is en om dan hierdie tad te gebruik. 'n Voorbeeld hiewan kan wees waar die 

kliwt sy vrees uitbeeld in die sand en byvoorbeeld 'n monsteriiguur gebruik. So word die wees 

gepersonifieer. Dan is dit moontlik om met "vrees" te praat en die verhouding wat die persoon 

met "vrees" het te ondersoek, en dm te kyk na hoe "vrees" dit regkry om die persoon te 

oorheers. 

6.2.4 Die dominontc stork wrheers 

In die Narratiewe beradingswyse wat voortspruit uit die sosiale konstruktivistiese diskoers is dit 

opmerklik dat 'n dominante verhaal waarin die persoon glo, sy lewe oorheers. Die persoon wat 

dan vir berahng kom, kan sy dominante verhaal as pmblematies ewaar. 



Monk et (1997:42) amok White en Epston (1990:14) meen dat 'n kliht se narratiewe om 

verskeie redes pmblematies kan word: 

" h Persoon se enwring mag as problematies enwar word omdat dit gebaseer is op  idees 

war die persoon glo aruler van hom het. " 

In Spelberading met sand staan al die miniatuumbjekte in 'n verhouding tot mekaar. Die vrae 

wat die berader vra, help die klient vasstel watter verhoudings problematies is, hoekom dit 'n 

pmbleem is en wat daaraan gedoen kan word. Hierdie elemente kom na vore tydens die vertel 

van die stone in die sand (Ryce-Menuhm, 1992:9; Homeyer & Sweeney, 1998:64). 

Monk et (1997:42) sien in die Narratiewe berading dat die klient vir hornself stories mag 

vertel wanneer hy hom in 'n doodloopstraat bevind. In Spelberading met sand vra &e berader die 

kliht om aan te dui watter objek in die sandstone die klient verteenwoordig. Deur na die 

storietema te kyk kan die berader sien watter ml die kliht speel in die onderhouding van sy eie 

problematiek (Homeyer & Sweeney, 1998:82). 

White en Epston (1990:14) meen in die Narratiewe benaderingsuitkyk dat die stories wat die 

persoon vir hornself vertel, verhoed om reg te laat geskied aan sy "stem". In Spelberading met 

sand spreek die miniatuumbjekte se plasing en interaksie met mekaar vanself. Die hele bou- 

proses kom vanuit die klient se onbewuste en in hierdie opsig gee die kliht 'n "stem" aan sy eie 

ervarings (Ryce-Menuhin, 1992:4; Weinrib, 1983:67). 

White en Epston (1 99O:viii) skryf: 

"What we h o w  about ourselves is defined, for the mostpart, by the culturalpractices (of 

describing, labelling, chsifvrng, evaluating, segregating, excluding, etc.) in which we 

are embedded " 

In Spelberading met sand het die klient geleentheid om te kies uit verskillende kulturele objekte, 

om sy stone te beskryf (Homeyer & Sweeney, 1998:46; Carey, 1999:70). 



Daar is 'n diskoers van mag wat bime die narratiewe metahor voorkom. As die persoon homself 

identifiseer met d e  narratief wat s6 wie hy is, word by d e  eienaar van hierde narratief Die pro- 

bleemdeurdrenkte narratief word gekonstrueer binne die dominante diskoers van 'n samelewing 

deurdat die persoon of gesm waarde heg aan sosiaal gekonstrueerde kemis wat spesifieke bete- 

kenis aan ervarings koppel (Sod & Kottler, 1996:123-124). 

Met ander woorde, dit wat ons van onsself glo, is onder andere van ons ouers en familie of die 

samelewing afkomstig. Die negatiewe dominante stone (die pmbleemverhaal) wat die klient glo, 

is dikwels gesetel in hierdie samelewingsdiskoers wat die kliwt gevange hou (Morgan, 2000:9). 

Vanuit die narratiewe teorie weet ons dat die k l h t  wat vir berading kom, se eie storie in 'n se- 

kere sin negatief en problematies geword het. Daar word dan gewerk met die persoon se sosiaal 

gekonstrueerde diskoerse en die dominante storie wat die persoon oorheers (White & Den- 

bomugh, 1998:4). In Spelberading met sand kly die klient ook geleentheid om self te besluit 

watter storie sy lewe tans oorheers en kan hy visueel in die sand aan die berader wys watter 

aspekte hy in die storie pmblematies vind (Homeyer & Sweeney, 1998:SO). 

Homeyer en Sweeney (1998:79) s6 verder: 

"Children, for example, take a great deal of information, but can only interpret that 

information from their dewlopmentally limited perspective. This results in the esta- 

blishment of intemalised misbeliefs about themselves and their world. Adults, likewise, 

take in information, but open continue to interpret it through their previously established 

misbelief. Clients typic* do not identih misbelief without assistance." 

In die Spelberading met sand-proses is dit moontlik dat die klient se dominante verhaal en pro- 

bleemverhaal uitkom deurdat die klimt neig om aanhoudend dieselfde storietema uit te bou 

(Ryce-Menuhin, 1992:4). Hier kan die Spelberading met sand-pmses die narratiewe werkswyse 

ondersteun wanneer d e  berader sien dat die klimt aanhou om die situasie uit te beeld en daar 

nog nie v o r d e ~ g  is nie. 

Uit bogenoemde verduideliking is &t duidelik dat 'n kombinasie van Spelberading met sand en 

Narratiewe berading gmot moontlikhede inhou wat betref bantering van die dominante storie van 

klimte. 



6.2.5 Daar vind 'n dekonstrukpk van dieprobleemplaas 

Soos wat die klibt sy Greld in woorde voor die Narratiewe berader skets, kan die klient in 

Sandkasberading sy d r e l d  voor die berader in die sand bou. 

Muller en Van Niekerk (2001:200) is van mening dat persone gebruik maak van selektiewe ge- 

heue om verhale wat hulle glo hulle domineer, in stand te hou. Die inligting van die ou verhaal is 

kongruent met huidige gesindhede en ingesteldhede ten opsigte van hul huidge verstaan van hul 

wkreld. 

Die huidige verstaan van die kliat  word duidelik in Spelberading met sand, ook deur die storie 

wat die klient in die sandbak uitbou. Die storie bestaan uit karakters en elemente wat die storie se 

"spelers" verteenwoordig (Homeyer & Sweeney, 1998:69). In hierdie storie word vir die berader 

uitgewys wat die verhoudings hissen die verskillende karakters is (Ryce-Menuhin, 1992:4). 

Volgens die Narratiewe beradingswyse word die "ou verledeV-verhale gedekonstrueer om ruimte 

te maak om dieselfde verlede-verhale nuut te interpreteer en sodoende by 'n "nuwe ou verbaal" 

en later by 'n toekomsverhaal uit te kom (Nicholson, 1995:23). 

Deur middel van dekonstruksie wil die Narratiewe berader en die klient die veronderstelliigs van 

die konteks waarin die pmbleem gesetel is, ontleed en beter verstaan sodat ~ i m t e  geskep word 

vir altematiew begrip (Anderson & Goolishian, 1988:ll). 

Deur die probleem te bespreek en dit in verskillende dele op te breek is dit moontlik om meer in- 

sig in die probleem se invloed en beheer te verkry. Hierdie proses kan ook in die sand plaasvind 

deurdat die klient sy storie in die sand bou en die verskillende karakters in die storie of die ver- 

skillende tonele elkeen ondersoek word (Homeyer & Sweeney, 1998:85). So kan bepaal word 

watter karakters in die sand met die probleem saamwerk, en watter karakters of simbole die pm- 

bleem aanhelp en watter nie. 

Spelberading met sand kan die narratiewe werkswyse ondersteun deurdat die berader die kl ia t  

byvoorbeeld vra oor die verskillende tonele uit sy storie, of dat die klibt die storie moet uitbou 

s o x  wat hy dit graag sou wou hk. Hier kry die berader en die klitglt geleentheid om dan te kyk 





White en Epston (1 99O:3 2) meen: 

"It is proposed that alfemariw shries can be genem fed or regenerated through a 

peflormance of meaning around unique ourcomes. This perjbrmance of meaning 

around unique outcomes can also provide a basis for the idenhjication of the 

subjugated knowledges andfor the opening of space for the circulation of these 

knowledges. " 

Wanneer 'n persoon b i e  'n pmbleemgevulde stone leef, is dit dikwels so dat &e persoon ver- 

blind word dew die pmbleem. Wanneer iemand wat buite die pmbleem staan, sws  die berader, 

vrae vra om betekenis uit hierdie antwoorde te kry, kan dit wees dat die perspektief van die 

persoon wat buite die pmbleem staan, 'n altematiewe betekenis aan hierdie pmbleem koppel. In 

Spelberading met sand verskaf die onbewuste van die Mimt ook unieke insig in die pmbleem 

(Ryce-Menuhin, 1992:12; Carey, 1999:21). 

'n Hipotetiese voorbeeld van hoe Spelberading met sand ook die identifiseer van unieke uit- 

komste in die Narratiewe beradingswyse kan aanhelp, is byvoorbeeld: 

Berader: 

Jannie: 

Berader: 

Jannie: 

Berader: 

Jannie: 

Berader: 

Jamie: 

ramie ,  as jy moet & watter miniatuumbjek jou voorstel in vandag se stone, wie 

sou jy sC? is jy?" 

"Ek is die spierman met die swaard." 

"Kan jy onthou wie jy gekies het om jou voor te stel toe jy die eerste keer na my 

toe gekom het om stories in die sand te bou?" 

"la, ek kan." 

"Wie was jy toe?" 

"Toe was ek die klein 'alien'-mannetjie." 

"Wat d dit virjou van jouself dat jy nie meer die 'alien3-mannetjie is nie?" 

"Ek is sterk!" 

Uit die bogenoemde bespreking sien die leser dat dit moondik is dat Spelberading met sand en 

Narratiewe berading van unieke uitkomste gebruik maak. 



6.2.7 Daar word hrnggehyk M wrorige beskrywi*gs 

In Spelberading met sand word 'n foto van die klient se werk in die sand geneem. Volgens 

Pearson en Wilson (2001 :11) kan die berader een van die foto's van die klibt se sandwerk aan 

die klibt gee. Die berader hou dm die ander foto vir toekomstige venvysings. Die klient kan ge- 

nooi word om te kyk na die foto's van vorige sandkassessies om te kyk of daar enige veran- 

deringe of ontwikkeling plaasgevind het (Weinrib, 1983:15; Ryce-Menubin, 19925; Homeyer & 

Sweeney, 1998:74). Hierdeur kan die klient sien of daar groei in die beradingsessies plaasgevind 

het. 

In die Narratiewe beradingsessies word daar ook gekyk na veranderinge wat plaasvind vandat 

die klient vir beradmg aangemeld het tot waar by hom tans bevind. Daar kan dikwels na die be- 

rader se notas teruggekeer word om te sien of daar in byvoorbeeld tad of standpunte of pm- 

bleemvordering enige verandering of vordering plaasgevind het deurdat dit vergelyk word met 

vorige sessies. 

'n Vraag wat dikwels so 'n verskil kan help uitwys, is byvoorbeeld: 

"Am die begin het jy ged  dat die pmbleem sowat 80% van jou lewe oorheers. Met hoeveel 

persent sou jy st?, oorheers die probleem jou lewe vandag?" 

"Jy het aan die begin gemeld dat jy graag jou lewe wil terugneem van die probleem. Hoe 

groot persentasie van jou lewe sou jy d het jy a1 teruggeneem van die pmbleem?" 

Wanneer die berader die werkswyse van die narratiewe benaderingswyse volg om die vordering 

wat die klient gemaak bet in die berading uit te wys, kan die gebruik van spelberading met sand 

van onskatbare waarde wees om hierdie vordering meer konkreet uit te wys deur middel van 

foto's (Homeyer & Sweeney, 1998:74; Ryce-Menubin, 19925; Carey, 1999:64; Weinrib, 

1983:15). 

6.2.8 Daar word von metafore gebruik gemaak 

In spelberadimg met sand gebruik die klibt verskillende miniatuumbjekte vir &e verskillende 

persone en lewenselemente wat in die persoon se lewe 'n ml speel (Carey, 1999:57). Dit maak 

dit vir die berader ook makliker om goed te 'verstaan na wie daar verwys word indien hierdie 

miniatuumbjek weer gebruik word in 'n later stadium. 



Volgens Homeyer en Sweeney (1998:81) kan die berader die klient vra om die sandkas wat 

gebou is 'n naam te gee. Die naamgeepmses bet metaforiese waarde. Dit is belangrik om die be- 

sprekmg van die metafoor of storie in die sand binne hierdie metafoor te hou (Homeyer & 

Sweeney, 1998:78; Carey, 1999:69). 

Die klient kan moeilike aspekte in sy lewe makliker weergee deur die veilige metaforiese sand- 

kastoneel (Homeyer & Sweeney, 1998:78). Kliente kan verwarring en chaos in die sandkas uit- 

bou. Hierdeur kan hulle makliker definieer wat die konflikte, die goeie en die slegte in hulle le- 

wens behels. Die oorlogstories in die sandkas raak byvoorbeeld 'n metafoor van seuns wat in 

ooriogs- geteisterde gebiede wwnagtig is (Hunter, 1998:48). 

In die narratiewe benadering word daar op 'n linguistiese wyse van metafore gebruik gemaak 

(Freedman & Combs, 1996%). 'n Persoon wat in 'n beperkende verhouding vasgevang is, kan 

byvoorbeeld d dit voel of hy in 'n seekat se tentakels vasgevang is; 'n persoon wat depressief is, 

kan die metafoor van 'n donderwolk gebruik om sy ervaring te beskryf. Later in die sessie kan 

daar dan van "die seekat" of "die dondenvolk" gepraat word om op 'n metaforiese wyse na die 

probleem te verwys. 

Spelberading met sand se gebruik van miniatuumbjekte kan dus die verwysing na metafore in die 

sand voorstel, waar die narratiewe werkswyse deur linguistiese taaluitspraak metafbries kan 

we*. 

Weereens sien ons dat die twee beradingswyses mekaar kan ondersteun wanneer hulle ge- 

samentlik gebruik word deurdat albei benaderings 'n sterk metaforiese aanslag in bulle onder- 

skeie metodieke vervat. 

62.9 Die storie word 'a naam gegee 

In die narratiewe beradingswyse kan die berader die kliht vra om die dominante stone 'n naam 

te gee (Nicholson, 1995:24). Deurdat die kliht 'n naam aan die storie gee, word 'n tema waar- 

aan die klient besig is om te werk, uitgelig. Dit dien ook as vedere inligting aan die berader om 

te verstaan waar die klii%t hom in die beradingsessies bevind. 



In Spelberadimg met sand kan die klibt die sandbak-kasdreld wat hy gebou het 'n naam gee 

(Horneyer & Sweeney, 1998:81). Hierdie pmses verskaf aan die berader insig oor hoe die klient 

homself sien in sy interaksie met die +reld. So is dit moontlik om in die toekoms makliker temg 

te venvys na die betrokke sessie. 

Die gee van 'n naam aan die kliwt se werk in spelberading met sand asook die storie wat vertel 

is in narratiewe berachng, vervul verder ook die funksie om afstand te skep tussen die klient en 

die storie. Hierdie pmses kan dan ook 'n ondersteunende en fasiliterende rol speel in die pmses 

van ekstemalise~g. 

6.3 Die kombinasie van Narratiewe berading en Spelberading met sand 

Die wrafgaande vergelyking het getoon dat daar beslis 'n moontlikheid bestaan dat Narratiewe 

berading 'n ondersteunende ml kan speel tot Spelberading met sand, en so ook kan Spelberading 

met sand aanvullend wees tot Narratiewe berading. Die navorser kyk vewolgens opsommend na 

elkeen. 

6.3.1 Bydracs wad N d e  bemding tot S'Iberoding mel sand kon h e r  

In die Spelberadmg met sand-proses kan die Narratiewe beradingswyse 'n bydrae lewer deurdat 

die klibt na die boupmses in die sand meer gedetaileerde vrae van die berader kan beantwoord. 

Dit kan meebring dat die berader meer duidelikheid oor die betekenis van sekere 

miniatuurobjekte verkry. So word misverstande tussen die berader en die klient verminder. 

Vraagstelling wat in Narratiewe berading gebruik word, om die negatiewe dominante storie van 

die klibt te ondersoek, kan in Spelberading met sand gebmik word om die storie van die k l h t  

te dekonstrueer sodat 'n nuwe storie geskryf kan word ofgebou kan word in die sand. 

63.2 L3ydraes wat S'Iberading mel sand lot Namafiewe benadering kan h e r  

Spelberading met sand kan help om die pmsesse wat binne Narratiewe beradmg plaasvind, te 

versterk. Soos ~ o h e e n  genoem, word daar in die Narratiewe beradimgswyse van ekstemali- 

s e ~ g  gebruik gemaak om afstand tussen die klient en sy storie te verkry. Spelberading met sand 

oefen alreeds hierdie proses uit deurdat die klient sy stone in die sand bou en daar so afstand be- 



staan. Dus kan Spelberading met sand hierdie aspek versterk wanneer 'n Narratiewe bender die 

Spelberading met sand in sy prosesse inkorporeer. 

'n Verdere bydrae is dat daar nie net van verbale tad gebruik gemaak word vir kommunikasie 

tussen die berader en die klient nie, maar dat daar visuele miniatuurobjekte betrokke is, wat kom- 

munikasie tussen die partye versterk. Spelberading met sand kan dus aan die narratiewe pmses 

'n meer konkrete en selfk drie-dimensionele dimensie verskaf 

6.3.3 is 'n kombinosie van Nmrcrfinvc berading en SpeIberading met sand nroontlik? 

Uit die voorafgaande is gesien dat die kombinasie van Spelberading met sand en die Narratiewe 

beradingwyse positiewe gevolge het. Die twee werkswyses se samewerking kan 'n beter 

verstaan van die klient se wEreld vir die beraders van albei die beradingwyses tot gevolg hE. 

Hierdie bydrae het op sigself die beste vir die klient in gedagte. 

Albei die werkswyses word deur mekaar se aanwesigheid in 'n beter kommunikasiemiddel vir 

klimt en bender verander. 

Spelberading met sand is al aangewend in behandeling van kliente wat huweliksberading beno- 

dig het (Ariel, 1992:l l), amok berading met kinders (Bradway et 1981 :I). Net so is 

Narratiewe berading al per geleentheid op paartjies met huweliksprobleme (Freedman & Combs, 

1996:158) toegepas, asook ouers met pmbleemkinders (Freedman & Combs, 1996:114). Dus het 

albei beradingwyses alreeds min of meer dieselfde teikengroepe in gedagte. 

6.4 Samevatting 

Die doel van hoofstuk 6 was om Narratiewe berading met Spelberading met sand te vergelyk en 

te wys hoe Narratiewe berading en S p e l b e h g  met sand mekaar kan ondersteun. 

Daar is vergelykings getref tussen die volgende aspekte: 

Ons leef in stories. 

0 Die berader werk vanuit 'n 'hie weet nie"-posisie. 



'n Niedirektiewe werkswyse word gevolg. 

Ekstemalisering word gebruik. 

Die dominante stone oorheers. 

Daar vind 'n dekonstruksie van die probleem plaas. 

Unieke uitkomste kom voor. 

Daar word in metafore gewerk. 

Die stone word 'n naam gegee. 

Vanuit die literatuurstudie blyk dit dat daar we1 heelwat raakpunte tussen die Narratiewe 

beradingswyse en Spelberading met sand bestaan. Volgens &e navorser kan hierdie twee be- 

radingswyses mekaar baie goed aanvul om kliente op 'n kreatiewe wyse te help om 'n nuwe 

lewenstorie te skryf. 

Die navorser voel Spelberading met sand kan 'n bydrae lewer tot Narratiewe bending. Spel-be- 

rading met sand verskaf 'n visuele komponent wat die abstrakte, taalgebonde, narratiewe proses 

baie meer konkreet maak. Die gebruik van Spelberading met sand kan moontlik die narratiewe 

proses vir die berader sowel as die klibt baie vergemaklik. 

In hoofstuk 7 word na die gevolgtrekkings oor navorsing gekyk, asook die moontlikhede vir ver- 

dere studies ten opsigte van Narratiewe berading en Spelberading met sand. 



SAMEVATING 

7.1 Inleiding 

In die slothwfstuk gee die navorser 'n oorsig van studie wat gedoen is. In die gevolgtrekkings 

kyk die navorser of die doelstellings bereik is soos uiteengesit in hoofstuk 1. 

Die navorser kyk wrhoofs na die navorsingswerk as geheel. Ten slotte word daar 'n paar 

aanbevetings gemaak vir toekomstige navorsing. 

7.2 Gevolgtrekkings van die navorsing 

Nadat die bender blwtstelling gekry het aan beide die beradingswyses, naamlik Narratiewe be- 

rading en Spelberading met sand, was sy geihteresseerd in die moontlike kombinasie van hierdie 

twee beradingswyses. 

Die navorser wu ondersoek instel of daar raakpunte bestaan tussen die werkswyse van Narra- 

tiewe berading en Spelberading met sand. Die ondersoek het die kwalitatiewe-vergelykende 

studie tussen Narratiewe berading en Spelberading met sand tot gevolg gehad en die navorser bet 

by 'n paar aspekte uitgekom, naamlik: 

1. Ons leef in stories. 

2. Die beradingswyse en proses. 

3. Ekstemalisering word g e b ~ i k .  



Die dominante storie ooheers. 

Daar vind 'n dekonstruksie van dte pmbleem plaas. 

Unieke uitkomste kom voor. 

Daar word teruggekyk na vorige beskrywings. 

Daar word van metafore gebruik gemaak. 

Die storie word 'n naam gegee. 

Nie net is daar uit dle vergeiyking tussen Narratiewe berading en Speiberading met sand gewys 

dat die twee beradingswyses baie met mekaar in gemeen het nie, maar ook dat 'n kombinasie van 

hierdie twee beradingswyses baie voordelig kan wees vir die berader en die klient. 

Die berader word deel van die klient se stone en kry 'n duidelike uitbeelding van dit wat die 

kliht ervaar. Dew middel van vraagstelling in die Narratiewe werkswyse kan die benaming van 

pmbleme tot stand kom, wat kan lei tot die ekstemalisering van hierdie pmbleme. Die storie wat 

die kliht in die sandkas bou, sluit ook aan by die Narratiewe vorm van ekstemalisering. Deurdat 

die kliht sy storie in die sandkas bou, word daar fitand tussen hom en sy storie verkry, wat die 

kliht die storie met nuwe insigte kan laat bekyk. 

Weereens wil die navorser klem daarop 16 dat die doel van hiedie studie nie was om die een 

beradmgswyse tot 'n beter wyse van beradmg te verhef nie, maar dat kombine~g van die twee 

beradingswyses wedersydse verryking tot gevolg kan he. 

7.3 Moontlike leemtes binne hierdie studie 

Die volgende kan moontlike leemtes wees binne hierdie studie : 

'n Gevallestudie of gevallestudies kon moontlik deel uitgemaak het van hierdie studie om die 

kombinasie van Narratiewe beradmg en Spelberadmg met sand te illustreer. 

Daar kan meer aspekte van Narratiewe berading en Spelberading met sand wees wat ver- 

gelykbaar is met mekaar. 

Die literatuurstudie kan verder uitgebrei word. 



7.4 Moontlikhede vir verdere studies 

Verskeie vorme van spelbe-g met sand is in verskeie navorsingstudies ondersoek. Temas 

sluit in: die gebmik van sandspel met mishandelde en venvaarloosde kinders (Zinni, 1998), sand- 

spel en k~iskulturele kleuterskoolaktiwiteite (Burgess, 1996), die hantering van kinders met 

ernosionele pmbleme (Wheat, 1995), die gebruik van sandkaste as diagnostiese instrument en 

terapeutiese inte~ensie (Vintruella & James, 1987), die ondersoek van gesinsgrense en gesin- 

strukture, asook disfunksionele intemksiepatrone (Vintrulla & James, 1987). 

A1 die bogenoemde studies kan soortgelyk nagevors wrd deur die kornbinering van Spelbe- 

rading met sand en Narratiewe berading. 

Toekomstige navorsing kan ook kyk na die implementering van Narratiewe berading en Spelbe- 

rading met sand as 'n unieke kommunikasiemiddel in 'n verskeidenheid situasies. Narratiewe be- 

rading en spelberading met sand kan ook gekombineer word met die fokus op pmbleemvaar- 

dighede. 

Die navorser het rnaar slegs sekere moontlike voorbeelde van vergelyking tussen die Narratiewe 

werkswyse en Spelherading met sand genoem, terwyl verdere navorsing nog moontlikhede na 

vore kan bring. 

Daar is vooheen genoem dat die teikengroepe van Narratiewe berading en Spelberading met 

sand ook ooreenstem. Die moontlikheid bestaan dat daar verdere teikengroepe is wat ook by 

albei hierdie beradingswyses kan baat vind. Voorbeelde is waar berading met persone wat HN+ 

is, kankerpasibte, of selfs persone wat trauma ervaar het, gedoen kan word. 

Die navorser is van mening dat hierdie skripsie een van talle voorbeelde is vir verdere kom- 

binering van Narratiewe berading met ander vorme van berading om rnekaar te ondersteun. 



7.5 Die navorser se perspektief op hierdie studie 

Die navorser het met hierdie studie gepoog om haar entoesiasme oor die gebruik van Narratiewe 

berading met Spelberading met sand te deel. 

Die navorser het die studie as baie inspirerend in haar eie lewe ondewind. Die idee van 'n Greld 

in die sand boy word eers verstaan die dag wanneer 'n persoon sy eie sandbak bou. Die 

miniatuurobjekte praat met die persoon. Die persepsie is dat 'n persoon sal bou wat die vinnigste 

in sy gedagtes opkom, of dat die storie wat &e persoon bou, gebaseer sal wees op 'n film wat on- 

langs gesien is. Dit is allermins waar. Die navorser het ewaar 'n mens bou oor dit wat saakmaak 

in jou lewe, oor dit wat nog nie uitgewerk en georden is in jou gedagtewsreld nie. Mens bou oor 

dit wat 'n mens na aan die hart 16. Soos wat mens bou, is daar 'n besef dat daar gebou word aan 

dmge wat 'n mens dikwels dink, maar nooit aan jouself erken nie. Die storie en karakters word 

'n toonbeeld van hoe dinge is of hoe 'n mens dinge graag sou wou gehad het, en dit gee dikwels 

aan die sandbouer 'n mate van mag terug wat van hom of haar af weggeneem is. 

Die talle maniere van gespreksvoering wat &e narratiewe benadering ons bied, is ideaal vir werk 

in die sand. Die storie in die sand is op sigsdf 'n vorm van ekstemalisering en &e gebruik van 

ekstemaliserende taal kan die kliht help om instinktief ekstemalisering van sy pmbleme toe te 

Pas. 

Die karakters in die klient se lewe is nie net name nie, maar die klient kan simbole aan elkeen 

koppel deur die gebruik van &e miniatuwobjekte. Dit kan help om die klient se storie beter te 

verstaan. 

Die besef waartoe die navorser gekom het, is dat die berader op "heilige gmnd" beweeg tydens 

die spelberadmg met sand-proses, en dat dit kosbaar is, soos wat elke kliejlt se sienings en storie 

kosbaar is. 



Vir die navorser beteken narratiewe berading grootliks om in verbale gesprek met die klient te 

tree. Wanneer die werkswyse van Spelberading met sand by die narratiewe bemdingspmses 

gevoeg word, kan dit ook 'n drie-dimensionele , visueel sigbare ontdekkingsreis vir die klient tot 

gevolg he. 

Die beradmgspmses kan ook meer konkreet en maklik verstaanbaar vir kliwte raak. Deur 

narratiewe verading en spelberading met sand te kombineer, is die navorser van mening dat 

beide die berader en klient in 'n baie meer kreatiewe beradingspmses betmkke raak. Beide die 

berader en kliwt se lewensewaring word verbreed deur hierdie pmses. 

Die berader en kliht staan uiteindelik in h unieke verhouding met mekaar. Hierdie 

beradmgsvehouding word nie alleenlik gekenmerk deur gespmke taalgebruik nie. Die navorser 

is van mening dat 'n kombiiasie van narratiewe berading en spelberading met sand 'n sinvolle 

ondersteunende ml tot mekaar kanvervul. Dit hou verder voordeel in vir klimte deurdat meer 

altematiewe stories met meer kreatiewe unieke uitkomste deur hierdie pmses ontdek kan word. 
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